
`.g
PROCESSO.                              0001314/2022

aunfo 2  TR^MITACAO.                                  Ordln6ria

CRISTALII` 28 - pREFErruFIA MUNicipAL OE cRisTAIiN^

10/06A202212:4.t                                 VENC  ;

o,oo                                                                    tl

I-
LEI MUNICIPAL N°   2.590, DE 6 DE JUNHO DE 2022.   LEI MUNICIP^L                                        No:    27#022

Lei  Municipal  n°  2.59`),  de  6 de iunho de ac22  - Disp6e  sobro a
reorgaiilzapao do Sisiema Munit;ipal dc  Ensino de  Cristalina o
os.dbelece norm8s gerais para a sua adequacla lmplanta9ao, a da
oiitras  pro`tldencias.

Disp6e sobre a reorganizacao do Sistema Municipal de
Ensino de Cristalina e estabe]ece normas gerais para a
sua adequada implanta¢ao, e da outras providencias.

0   PREFEITO   MUNICIPAL   Faco   saber  que   a   Camara   Municipal   de
Cristalina, Estado de Goias, aprovou e eu sanciono a seguinte lei,

Art.  1°  Por  esta  lei  fica  reorganizado,  no  ambito  do  Municipio  de  Cristalina,  o
Sistema  Municipal  de  Ensino  de  que  trata  a  Lei  Federal  n°  9.394/96,  que  dispoe
sobre as diretrizes e bases da Educacao Nacional.

TITUL0 I
DA EDUCACAO

Art. 2° A educacao  abrange os processos formativos  que se desenvolvem  na vida
familiar,   no   seio   da   sociedade,   nas   institui¢6es   de   ensino   e   pesquisa,   nas
manifestac6es culturais, mos movimentos sociais e organiza¢6es da sociedade civil,
sendo  o  instrumento  mais  forte da emancipacao  socioecon6mica  e  afirma€ao  da
cidadania, por isso estrat6gica.

§     10    Esta     lei    disciplina    a    educacao    escolar    que    se    desenvolve,
predominantemente, por meio do ensino, em institui¢5es pr6prias, vinculando-se
ao mulndo do traba]ho e a pratica social.

§   2°   A   educacao    basica   municipal   desenvolvera   o   seu   valor   social,
comprometendo-se   com   os   diverso§   atoi.es   envo]vidos   em   construi-]a   e   em
defends-]a, como espa¢o de direitos cada vez mais alargados.

CApiTULO I
DOS PRINcipIOS E FINS DA EDUCACAO

Art. 30 0 Municipio de Cristalina reorganizard o seu sistema de ensino de modo
articulado  e em  colaboracao  com os  setores educacionais  da  Uniao, do  Estado  e
com a famiLia, visando ao p]eno desenvo]vimento da pessoa humana, seu preparo

para o exercicio da cidadania e a sua qualificac5o para o trabalho, inspirada mos
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Art. 40 A educa¢ao no Municipio de Cristalina, promovida e inspirada mos ideals
da igualdade, liberdade, do ben-estar social, da pessoa humana e da democracia,
ten por rina]idade:

I - a compreensao dos direitos e deveres da pessoa humana, do cidadao, do
Estado, da famllia e dos demais grupos que comp6em a comunidade;
11 - o respeito, dignidade e a liberdade fundamentais da pessoa humana;
Ill - o fortalecimento da unidade nacional e da solidariedade intemacional;
IV   -   o   desenvolvimento   integral   da   personalidade   humana   e   a   sua

participa€ao na obra  do ben comum;
V - o preparo do  cidadao e da sociedade para o dominio dos conhecimentos
cientiflcos e tecnol6gicos que lhe permitam utilizar as possibilidades e veneer
as dificuldades do meio, preservando-o;
VI - a preserva€ao, difusao e expansao do patrim6nio culfura[;
VII - o desenvolvimento da capacidade de colaboracao e reflexao cn'tica da
realidade,  a  condenacao  a  qualquer  tratamento  desigual  por  motivo  de
convicgao  filos6fica,  politica  ou  religiosa,  ben  como  quaisquer preconceitos
de classe, raca ou g6nero.

Art. 5° 0 ensino sera ministrado com base nos seguintes principios:
I-igualdadedecondic6esparaoacesso,permanenciaesucessonaescola;
11 -  liberdade e oportunidade de aprender,  ensinar,  pesquisar e  divulgar a
cu[tura, o pensamento, a arte e o saber;
Ill - plura]ismo de ideias e de concep§6es pedag6gicas;

`  IV - gratuidade do ensino pdblico em estabelecimentos oriciais;

V - valorizacao do profissional da educa¢ao escolar;
VI - gestao democrdtica do ensino ptiblico;
VII - garantia do padrao de qualidade;
VIII - garantia de uma educacao laica e pluralista nas escolas pdblicas;
IX - valorizacao da experiencia extraescolar;
X - coexist6ncia de instituic6es pdb]icas e privadas de ensino;
XI - respeito a liberdade e apre€o a tolerancia;
XII - profissionalizacao dos funcionfrios da educacao na forma da lei;
XIII - integracao escola-comunidade.

CAPITULO 11
D0 DIREIT0 A EDUCACAO E DO DEVER DE EDUCAR

Art.  60  0  clever  do  Municipio  com  a  Educacao  escolar  pdblica  concretiza-se
mediante a garantia de:
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11  -  forma9ao  de  cidadaos  col)azes  de  compreender  a  realidade  social  e

conscientes  dos  seus  direitos  e  responsabilidades,  desenvolvendo-lhes  os  valores
6ticos e o aprendizado da participagao;

Ill - preparo do cidadao para o exercicio da cidadania, a compreensao  e o
exercfcio do trabalho, mediante o acesso a cu]tura e ao conhecimento humanistico,
cientirlco, tecnol6gico, artisticos e ao desporto;

IV - producao e difusao do saber e do conhecimento;
V -valorizacao e promocao da vida;
VI - preparacao do cidadao para a efetiva participa9ao politica;
VII - educa9ao basica obrigat6ria e gratuita para todos, inclusive para os que

a ela nao tiveram acesso na idade escolar pr6pria;
VIII - atendimento  especializado  gratuito  aos  educandos  com  necessidades

especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
IX - oferta de educa¢ao infantil gratuita as crian¢as de zero a 5 (cinco) aos de

idade;
X - oferta de ensino setorizado geograficamente, de forma a atender a todas

as regi6es do Municipio, de maneira pritica e objetiva;
XI  -  oferta  de  ensino  regular  a  partir  de  15  (quinze)  anos,  adequado  as

condig6es do educando, garantindo-lhe o acesso e a perman6ncia in escola;
XII - atendimento ao educando, no ensino fundamental pdblico, por meio de

programas suplementares de material diditico-escolar, transporte, alimentacao e
assist6ncia a sahde;

XIII - elevada qualidade de ensino;
XIV - manutencao de equipe t€cnico-pedag6gica atualizada, para subsidiar o

processo  decis6rio,  o  acompanhamento  e  a  avaliacao  do  desempenho  do  sistema
municipal de ensino.

CAPITULO Ill
DA ESTRUTURA, ORGANIZACAO E ADMINISTRACAO D0 SISTEMA

Art. 7° Integram o Sistema Municipal de Ensino:
I - a Secretaria Municipal de Educa¢ao e Culfura;
11 - o Conselho Municipal de Educacao;
Ill - o Conselho Municipal de Alimenta€ao Escolar;
IV - o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo

de   Manutengao   e   Desenvolvimento   da   Educa€ao   Basica   e   Valorizacao   dos
Profissionais da Educacao;

V - o F6rum Municipal de Educa¢ao;
VI - as instifuic6es de Educacao Infantil, Ensino Fundamental, Educacao de

Jovens  e  Adultos  e  Educacao  Especial  criadas  ou  incorporadas,  mantidas  e
administradas pe]o Ptiblico Municipal;

i,-..``-
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as  instituic6es  de Educa¢ao  Infantil criadas  e  mantidas pela  iniciativa

as instituic6es de Educacao Infantil, Ensino Fundamental, Educacao
e  Adultos  e  Educa?ao  Especial  conveniadas  com  o  Poder  Ptiblico

IX  -  as  institui¢5es  de  Ensino  Superior,  Ensino  M6dio  ou  modalidades  que
venham  a  ser  criadas  e  mantidas  pelo  Poder  Pdblico  Municipal,  respeitada  a
legisla¢ao vigente;

X - o Fundo Municipal de Educacao - FME.

Se,ao I
Da Secretaria

Art.  8°  A  Secretaria  Municipal  de  Educacao,  6rg5o  executivo  do  poder  pdblico
municipal em mat6ria de educa?ao, incumbe-se especialmente de:

I  -  organizar,  manter  e  desenvolver  os  6rgaos  e  instituic6es  pdblicas  do
Sistema Municipal de Ensino;

11  -  exercer agao  redistributiva  em  relacao  as  escolas,  considerando  os  seus

proj etos pedag6gicos ;
Ill-baixarnomascomplementaresparaoSistemaMunicipaldeEnsino;
IV - atuar prioritariamente na Educacao Infantil no Ensino Fundamental -

Anos lniciais e no Ensino Especial;
V-assegurarasunidadesescolaresdaredemunicipaldeensino,progressivos

graus de autonQmia e de gestao financeira;
VI -  elaborar e executar as  politicas  e  planos educacionais,  em  consonancia

com   as   diretrizes   e   plano   flacional   e   estadual   de   educa?ao,   integrando   e
coordenando as suas ac6es;

VII  -  estabelecer,  c.om   a  Secretaria  de  Estado  da  Educagao,  formas  de
colaboracao  para  a  oferta  do  Ensino  Fundamental,  considerando  a  distribui¢ao

proporcional das responsabilidades, de acordo com a populacao a ser atendida e os
recursos financeiros disponiveis em cada uma dessas esferas do Poder Pdblico;

VIII - cumprir e executar as normas e determinac6es bainadas pelo Conselho
Municipal de Educacao;

IX -  manter programas  de intercambio com  outros  6rgaos ptiblicos para  a
qua]iflca€ao e a expansao da educa€ao;

X   -   garantir   politicas   de   valol.izacao   dos   profissionais   da   educacao,

promovendo:
a/         articulacao entre formacao inicial, formacao continuada e planos
de carreira e salf rios, conforme a legislacao em vig6ncia, que institui o
Piso  Salarial  Proflssional  Nacional  para  os  Profissionais  do  Magisterio
I)-tL|£__   I_  I,_I  _      ,    ~     I,,   ,Pdblico da I.:([u.`..`€ao Bfsica; i.-`-- `
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a/       melhoria  das  condic6es  de  trabalho,  tendo  como  referencia  as

metas  e  estrat6gias  de  valoriza¢ao  dos  profissiomis  da  educa€ao,  contidas  mos
Planos Nacional e Municipal de Educacao;

cJ       habilita¢ao  para  candidatos  ao  cargo  de  diretores  e  formacao
continuada de acordo com a lei especifica;

XI - desenvolver e ampliar program permanente de construcao, ampliacao e
reestrutura9ao   das   instituic6es   educacionais    municipais   e   de   aquisicao   de
equipamentos,  visando  a  melhoria  das  instituic6es  educacionais  da  rede  priblica
municipal;

XII  -  assumir  o  transporte  escolar  dos  educandos  da  Rede  Municipal  de
Educacao, conforme a legislacao do Municipio;

XIII - partieipar da elaboracao, da implementacao e da avaliacao do Plano
Municipal  de  Educagao,  em  articulacao  com  os  6rgaos  integrantes  do  Sistema
Municipal de Educacao;

XIV  -  criar  e  manter  banco  de  dados  atualizado  a  ser  disponibilizado  no
ambito do Sistema Municipal de Educacao;

XV -  encaminhar ao  Conselho  Municipal  de Educa9ao,  anualmente,  dados
estatisticos referentes ao atendimento em todas as etapas e modalidades oferecidas

pela Rede Municipal  de  Educa¢ao,  quanto  aos  aspectos  fisicos,  administrativos  e
pedag6gicos das instituic6es, ao perrll dos profissionais e ao corpo discente;

XVI - encaminhar ao  Conselho Municipal de Educacao, anualmente, dados
estotisticos referentes a demanda manifesta e real por vagas na Educacao Infantil;

XVII  -  elaborar  as  I)iretrizes   Organizacionais   do   Ano   Letivo   da   Rede
Municipal   de  `Educa?ao,   em   consonancia   com   as   normativas   do   Conselho
Municipal de Educa¢ao;

XVIII  -  administrar os  recursos  destinados  a  educacao  pdblica  municipal,
tendo  como  refer6ncia  a  politica  munieipal  de  educagao,  o  Plano  Municipal  de
Educa€ao e o plane Naciohal de Educa9ao;

XIX - monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educa¢ao.

Art. 9° 0 Plano Municipal de Educacao, de duracao plurianual, sera reorganizado
com  a  participa§ao  da  comunidade  esco]ar,  entidade  sindica]  ]igada  as  quest6es
educacionais,  por  meio  de  forum,  simpdsio,  seminarios  e  forma€ao  de  comissao

partidfria, observando os princfpios dos Planos Nacional e Estadual de Educa¢ao.

Par¢gro/a ¢#l.co. 0 periodo de reorganizagao, a data de entrada em vigor e o
tempo de avaliagao do mesmo, pela comunidade escolar, deverao ser derlnidos por
regu]amentacao pr6pria.

Art.  10.  A  Secretaria  Municipal  de  Educacao  incumbe  organizar,  executar,
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Pdblico  ligadas  a  Educa¢ao,  velando  pela  observancia  da  legislacao  respectiva,
das libera¢6es do Conselho Municipal de Educaeao, nas instituic6es que integram
a Rede Pdblica de Ensino.

P¢ra'gro/a  ¢#i.co.  Incumbe,  ainda,  a  Secretaria  Municipal  de  Educacao,
orientar  e   riscalizar   as   atividades   das   instituic6es   que   integram   o   Sistema
Municipal de Ensino.

Secao 11
Do Conselho Municipal de Educacao

Art.11. 0 Conselho Municipal de Educacao criado por meio da Lei Municipal n°
I.547 de 6 de marco de 2001, 6 6rgao aut6nomo, de carfter consultivo, normativo,
deliberativo  e  rlscalizador,  com   competencia  para  decidir  todas  as  quest6es
referentes a Educacao na area de abrang6ncia do Sistema Municipal de Ensino, e
terf sua estrutura fixada em lei especirlca.

Art.   12.  A16m  de  outras  competencias  que  lhe  sao  atribuidas  pela  Legislacao
Federal e do Municipio, cabe ao Conselho Municipal de Educacao:

I        -baixar nolmas que regu]amentem:
a/       a organizaeao e funcionamento do sistema Municipal de Ensino;
b/       a   organizacao   administrativa,   pedag6gica   e   disciplinar   dos

instituic6es educacionais ;
c/       a    orienta¢ao    t6cnica    de    inspecao    e    acompanhamento    dos

estabelecimentos   de  Ensino   Fundamental  e  da  Educacao  Infantil  do   Sistema
Municipal de Ensino;

d)       o credenciamento, autoriza?ao de funcionamento e conhecimento
de instituic6es de ensino do Sistema Municipal;

c/       a     avaliacao     dos     processos     educacionais     para     o     Hnsino
Fundamental e a Educacao Infantil;

J)        o funcionamento dos conselhos Escolares;
g)       o atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais;
feJ       a educacao dejovens e adu]tos;

11 - aprovar:
a/       as     mat6rias     relativas     a     organizacao,     a     autoriza€ao     de

funcionamento, ao reconhecimento e ao credenciamento das institui¢6es de ensino,

quando couber;
b/       os  projetos,  programas  educacionais  e  experi6ncias  pedag6gicas,

e]aboradas por institui€6es que comp6em o Sistema Municipal de Ensino;
a/       as mudancas de Entidade Mantenedora de denominagao e/ou de_uT;;:;di:N;;®;-`.`-~u.-u~-v\-v~u`uvur~+Ou®'urfirj`±

endere€o de esco[as so
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vEgente;      dJ       °S regu`ament°S e orienta96es do ensino mos termos da |egis|a9ao

eJ       bases    curriculares,    regimentos    e    calendfrios    escolares    das
instituic6es que comp6em o Sistema Municipal de Ensino.

Ill - emitir parecer sobre:
a/       a  autorizacao,  o  reconhecimento  e  o  credenciamento  dos  cursos

das unidades de ensino;
b/       os crit6rios para concessao de bolsas de estudos a serem custeadas

com recursos municipais;
cJ       as quest6es relativas a aplica9ao da legisla¢ao educacioml, no que

diz   respeito   a   Educacao   Infantil,   ao  Ensino   Fundamental   e   a   Educacao   de
Portadores de Necessidades Educativas Especiais e de Jovens e Adultos;

d/       acompanhamento  e  r]sca]iza€ao  das verbas  destinadas  ao  Fundo
Municipal  de  Educacao  -  FME  e  acionamento  dos  meios  legais  para  que  sejam
devidamente cumpridas;

c/       qualquer assunto de natureza educacional, por iniciativa de seus
Conselheiros;

IV - articulagao com 6rgaos e entidades federais, estaduais e municipais para
assegurar a implementacao da PoLitica de Educa¢ao no Municipio;

V - assessoramento em mat6ria educacional, ao Secretf rio da Educa9ao e ao
Prefeito Municipal, quando so]icitado;

VI - promover encontros, confer6ncias, simp6sios e reuni6es sobre educa9ao
no municipio, em parceria com a Se€retaria Municipal de Educacao;

VII - promover a divulgacao de estudos sobre a educa¢ao do Municipio;
VIII  -  acompanhar  na  Camara  Municipal,  a  tramita¢ao  de  projetos  que

versem  sobre:
a/       politica educacional;
b/       cria¢ao de esco]as pdb]icas municipais;
c/       denominacao de esco]as pdblicas municipais;
d/       desafetacao     e     alienacao     de     areas     pdblicas     municipais,

primitivamente destinadas a edificacao de estabelecimentos de ensino:
IX  -  convocar,  na  i rea  de  sua  competencia,  para  eventual  prestacao  de

esclarecimentos, equipe t6cnico-pedag6gica da Secretaria de Educacao e diretores
de unidades escolares integrantes do Sistema Municipal de Ensino;

X -ze]ar pelo cumprimento das leis de ensino;
XI - diagnosticar problemas  e deliberar sobre  medidas  para  aperfeicoar o

sistema de ensino;
XII  -   propor   alterac6es   no   Regimento   Intemo,   se   assim   a   pratica   o
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XIII - promover dilig6ncias,  por meio  de comiss6es especiais, em  qua[quer

estabelecimento    de   ensino    do    Sistema   Municipal,   tendo    em   vista    o   riel
cumprimento da ]egislacao educacional.

Art.  13.  Para  a  execucao  de  suas  atividades,  o  Conselho  Municipal de Educacao
funcionard com a seguinte estrutura:

¢J       Conselhopleno;
b/       Presidencia, Vice-Presid6ncia e secretaria;
c/       Assessoria T6cnica.

§  1°  0  Conselho  Pleno,  instancia  maxima  de  deliberacao  dentro  de  suas
competencias, pode propor altera¢ao ou desdobramento das unidades estruturais
do   Conselho   Municipal   de   Educacao,   visando   ao   aprimoramento   t6cnico   e
administrativo do drgao.

§ 2° A Assessoria T6cnica do Conselho Municipal de Educacao sera escolhida
em  comum  acordo  entre  a  Presid6ncia  do  Orgao  e  o  Secretdrio  Municipal  de
Educacao em  concordancia  com o Regimento Interno do  Conselho Municipal de
Educa€ao.

Art.  14.  A  Secretaria  Municipal  de  Educa¢ao  dotard  o  Conselho  Municipal  de
Educagao de recursos humanos, materials e financeiros necessfrios pare o efetivo
desempenho  das  atividades,  mediante  previsao  ongamentfria  anual,  assegurada
no Plano Plurianual (PPA), na Lei de Diretrizes Or¢amentfrias (LDO) e na Lei
do Or€amento Anual do Municipio (LOA),

Se,ao Ill
Do Conselho de Alimentacao Escolar

Art. 15. 0 Conselho de Alimentacao Escolar do Municipio de Cristalina (CAE) 6
6rgao    colegiado,    de    cariter   fiscalizador,    permanente,    deliberativo    e    de
assessoramento   nas   quest6es   referentes   ao   cumprimento   dos   objetivos   e   a
aplica¢ao  das  normas  do  Programa  Nacional  de Alimentacao  Escolar  (PNAE),
mos termos da Lei Federal n° 11.947, de 16 de junho de 2009.

Pardgro/a ¢„J.co. Para efeito desta Lei, observar-se-a o disposto na Lei
Municipal  que  instifui  e  regulamenta  o  Conselho  de  Alimentacao  Escolar  do
Municipio de Cristalina.
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do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educa¢ao Bfsica

e de Valoriza¢ao dos Profissionais da Educacao

Art. 16. 0 Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo
de  Manutengao  e  Desenvolvimento  da  Educacao  Basica  e  de  Valorizagao  dos
Prorissionais    da    Educacao    6    6rgao    colegiado    e    ten    por    finalidade    o
acompanhamento  e  o  controle  social  sobre  a  distribuicao,  a  transfer6ncia  e  a
aplicacao dos recursos financeiros do FUNDEB, no Municipio de Cristalina.

Par¢gro/a ¢#j.co. Para efeito desta Lei, observar-se+a o disposto in Lei
Federal n° 14.113, de 25 de dezembro  de 2020, e o disposto na Lei Muliicipal n°
2.517,  de  18  de  marco  de  2021,  que  institui  e  regulamenta  este  Conselho  e  o
Decreto que nomeia seus membros.

Se,ao V
Do Forum Municipal de Educa€ao

Art.  17.    Fica  reorganizado  o  Forum  Municipal  de  Educa¢ao,  como  6rgao  de
articula€ao  com  a  sociedade,  com  intuito  de  estudar,  discutir e  propor soluc6es
altemativas para o desenvolvimento da educacao.

Pu!r¢gm/I/a  ¢#i.co.  0  F6rum  Municipal  de  Educa¢ao  contarf  com  o
sui)orte   t6cnico,   f]nanceiro   e   administrativo   da   Secretaria   Munieipal   de
Educa€ao, pars a garantia de seu funcionamento.

Art. 18. Compete ao Forum Municipal de Educa9ao:
I - e]aborar e aprovar seu Regimento lntermo;
11  -  planejar  e  organizar  espacos  de  debates  sobre  a  politica  Municipal,

Estadual e Nacional de Educacao;
Ill -acompanhar a tramita¢ao de projetos legislativos relacionados a polftica

municipal de educacao, na Camara Municipal;
IV - coordenar o processo de elaboracao do Plano Municipal de Educa9ao e

realizar o acompanhamento e a ava]ia€ao de sua execu€ao;
V  -  analisar  as  demandas  da  sociedade,  a  fim  de  subsidiar a  definicao  de

politicas pdblicas para a educacao no Municipio, em todos os seus niveis, etapas e
modalidades,  de  forma  articulada   com   os   6rgaos  e  instituic6es   dos   Sistemas
Municipal, Estadual e Federal de Educacao;

VI - acompanhar a execucao do Plano de Gestao da Secretaria Municipal de
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VII  -  planejar  conferencias  municipais  de  educacao,  convocar  a  sociedade

para a participacao nag  discuss6es postas em  pauta, coordenar as conferencias e
divulgar as deliberac6es delas resultantes;

VIII - elaborar proposta de Regimento Interno das Conferencias Municipais
de Educacao;

IX  -  garantir  a  articulacao  das  discuss6es  realizadas  nas  confer6ncias  de
educagao do Municipio com as realizadas nas confer6ncias estaduais e nacionais de
educa¢ao;

X - acompanhar e avaliar o cumprimento das deliberac6es das conferencias
municipais de educa§ao;

XI - emitir Termo de Posse dos membros indicados, conforme estabelecido no
artigo 19, para a composicao do F6rum.

Art.19. 0 F6rum Municipal de Educac5o sera integrado por urn membro titular e
urn   suplente,   representantes   dos   seguintes   6rgaos,   institui¢6es,   entidades   e
segmentos:

I - 1 (urn) representante do Poder Executivo, indicado por seu chefe;
11  -  1   (urn)  representante  da  Secretaria  Municipal  de  Educa¢ao,  por  ela
indicado;
Ill - I (urn) representante do Conselho Tutelar, eleito por seus pares;
IV - 1 (urn) representante dos Diretores de Instituig6es de Ensino Fundamental
da Rede Pdblica Municipal, eleito por seus pares;
V   -   I   (urn)   representante   dos   Coordenadores   Gerais   de   Instituic6es   de

.      . Educa9ao Infantil da Rede pdblica Municipal, eleito por seus pares;
VI  -  I  (urn)  representante  das  Escolas  Estaduais  de  Ensino  Fundamental  e
M6dio, eleito por seus pares;
VII - 1 (urn) representante da Camara Municipal de Cristalina/Goias, indicado

por seu presidente;
VIII - 1  (urn)  representante do Conselho Municipal de Educa¢ao, eleito pelos
seus pares;
IX - I (urn) representante dos Pais de Alunos, escolhidos enLtre seus pares;
X -  1  (urn)  representante  dos  Auxiliares  de Administracao  Escolar da  Rede
Pdblica, escolhido entre seus pares;
XI - I (urn) repl.esentante dos Proprietf rios das Escolas Particulares, escolhido
entre seus pares;
XII - 1 (urn) representante dos Professores Efetivos da Rede Pdblica Municipal
de Cristalina, escolhido entre seus pares;

§  1°  A  nomeacao  dos  representantes  do  Forum  Municipal  de Educacao,  de
que trata este artigo, dar-se-a por ato do chefe do Executivo.
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§ 3° A Coordenacao do F6mm Municipal de Educa¢ao sera composta por

urn coordenador e urn secretirio executivo, eleitos por seus pares para mandato
de 2 (dois) anos, com a possibilidade de reeleicao para mais 2 (dois) anos.

§ 4° 0 Forum Municipal de Educacao reunir-se-a, ordinariamente, uma vez
por mss,  ou,  extraordinariamente,  por convoca€ao  de seu  coordenador,  ou  por
so]icita€ao da maioria de seus membros.

Art.  20.  0  Forum  Municipal  de  Educacao  nao  possui  estrutura  administrativa

pr6pria e seus membros nao percebem qualquer esp6cie de remuneracao.

Pordgro/a  ¢#i.co.  Cabe  a  Secretaria  de  Educaeao  apoiar  as  atividades  do
drum.

Art.  21.  0  Forum  Municipal  de  Educa¢ao  rege-se  por  estatuto  e  regimento

pr6prios,  aprovados  por  dois  tercos  de  seus  membros,  em  reuniao  convocada
especiaLmente para esse fin.

Subse?ao I
Das Confer6ncias Municipais de Educacao

Art.22.   As    confer6ncias    muliicipais    de   educa¢ao,   espaco    democrftico    de

participacao  da  sociedade  nLo  desenvolvimento  da  educacao   municipal,  serao
convocadas pe]o Forum  Municipal de Educacao e instaladas, ordinariamente, a
cad+a  4  (quatro)  anos,  e,  extraordinariamente,  quando  necessfrio,  tendo  como

principais fimlidades:

I - avaliar a politica pdblica da educacao municipal;
11  -  indicar  as  prioridades  para  a  atua¢ao  do  Poder  Ptiblico  e  da  sociedade

civil, in area da educacao, tendo como refer6ncia o Plano Municipal de Educa¢ao;

Ill  -  propor  canais    de  participa§ao  democrdtica  no  processo  de  gestao  da
educaSao na cidade;

IV - avaliar a participacao da sociedade civil e como ocorre o controle social
das politicas pdblicas de educa¢ao;

V  -  propor  metas  e  estrategias  pare  a  elaboragao  do  Plano  Municipal  de
Educa€ao e prazos para a execucao delas;

VI  -  definir  os  instrumentos   para  o  acompanhamento   e  a  avaliacao  da
efetivacao do Plano Municipal de Educagao.
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TfTULO 11
DOS NfvEIS E DAS MODALIDADES DE EDUCACAO E

ENSINO

CAPITULO I
DA COMPOSICA0 DOS NivEIS ESCOLARES

Art.  24.  A educacao  escolar municipal  comp6e-se  de educa¢ao  bf sica,  formada

pela  Educacao  lnfantil,  Ensino  Fundamental,  Ensino  Especial,  Educacao  de
Jovens e Adultos, Ensino M6dio e Ensino Superior.

CAPITULO 11
DA EDUCACAO BASICA

Se€ao I
Das Disposi¢6es Gerais

Art.   25.   A   educacao   bfsica   ten   por   rlnalidade   desenvolver   o   educando,
assegurando-Ihe a` formacao comum, indispensfvel para o exercicio da cidadania,
e fomecer-]he meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

\~
Art. 26.  As  institui§6es  de ensino  podem  organizar a  educa€ao  b6sica  em  series
anuais,  pen'odos  semestrais,  ciclos,  alternancia  regular  de  pen'odos  de  estudos,

grupos  nao  seriados,  com  base  in  idade,  competencia  e  em  outros  crit6rios,  ou
por  forma   diversa   de   organiza€ao   sempre   que   o   interesse   do   processo   de
aprendizagem assim o recomendar.

§ 1° A forma de organizacao das turmas de educa¢ao basica dove constar do
regimento   esco]ar  de  cada  instituicao,  segundo  o   que  estabe]ece   esta  lei,   e
aprovado pelo 6rgao normativo do sistema.

§ 2° A escola poderi reclassificar os alunos, inclusive quando se tratar de
transfer6ncias entre estabelecimentos situados no Pals e no exterior, tendo como

parametros   a   Base   Naciona]   Comum   Naciona]   Curricular   e   as   normas
curricu]ares gerais.

§ 30 0 ca]endario esco]ar deve adequar-se as peculiaridades [ocais.
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I - a carga horaria minima anual € de 800h (oitocentas horas), distribuidas

por  urn  minimo  de  200  (duzentos)  dias  de  efetivo  trabalho  escolar,  excluido  o
tempo reservado aos exames rinais, quando houver:

a!J   Compreendem-se  como  efetivo  trabalho  escolar  as  atividades

previstas  no  projeto  politico  pedag6gico,  realizadas  dentro  ou
fora da unidade escolar, com a presenea dos professores e suas
respectivas turmas de a[unos e com controle de frequencia;

b/   as   atividades   a  que  se  refere  a  alinea   anterior  devem  ser

previstas no projeto pedag6gico da unidade escolar e em planos
dos professores.

11 - a classificacao em qualquer s6rie ou etapa, exceto a primeira do Ensino
Fundamental, pode ser feita:

a/       por promocao, para alunos que cursaram, com aproveitamento,
a s6rie ou fase anterior, na pr6pria escola;

b/  por transferencia, para candidatos procedentes de outras escolas;
a/    independente  de  escolariza¢ao  anterior,  mediante  avaliacao  feita

pela  escola.  Cada  estabelecimento  de  ensino  pode  admitir  candidatos  as  series
para as quais  demonstrem experiencia de desenvolvimento conceitual necessfrio
ao  prosseguimento  dos  estudos,  observada  a  regulamenta¢ao  do  assunto  pelo
Conselho Municipal de Educacao.

Ill -a avaliacao do rendimento escolar observara os seguintes crit6rios:
a!J       avaliacao  continua e  cumulativa  do  desempenho  do  aluno,  com

preval6ncia dos aspectos  qualitativos e dos resultados ao longo do periodo sobre
.as &yentuais provas rlnais;

bJ       entende-se como avaliacao qualitativa a que se refere nao apenas
a  verificacao  da  aprendizagem  de  conteddo,  mas  tamb6m  o  acompanhamento
continuo pelo  professor das  habilidades  desenvolvidas  e  dos  niveis  de operac6es
mentais,   diagnosticando   como   o   aluno   se   encontra   frente   ao   processo   de
constru9ao do conhecimento;

cJ       possibHidade  de  avan?o  mos  recursos  e  nas  series  mediante  a
veriricacao  do  aprendizado  a  ser realizada  pela  escola,  e  o  que estabelece  o  seu
regimento;

d/       a  acelera€ao  de  estudos  visando  a  adequacao  idade/s6rie,  ou
qualquer  outra  forma  de  organizacao  das  turmas,  sera  regulamentada  mos
regimentos de cada instituicao de ensino e aproveitamento de estudos concluidos
como 6xito;

e/       obrigatoriedade de estudos de recuperagao, paralelos ao periodo
letivo   e   compondo   o   processo   de   aprendizagem,   para   os   casos   de   baixo
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IV - o controle de frequ6ncia rlca a cargo da escola, conforme o disposto no

seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequ6ncia
minima  de  75%  (setenta  e  cinco  por  cento)  do  total  de  horas  ]etivas  para  a
aprovacao;

V   -   cabe   a   cada   instituicao   de   ensino   expedir   hist6ricos   escolares,
declarac6es  de  conclusao  de  serie  e  diplomas  ou  certif]cados  de  conc]usao  de
cursos,  com  as  especiricac6es  cabiveis,  consoante  as  not.mas   elaboradas  pelo
respectivo 6rgao normativo do sistema de ensino.

Art. 28. A relacao adequada entre o ntimero de alunos e o professor, nas escolas

pdblicas e privadas, dove levar em conta as dimens6es fisicas das salas de au]a, as
condi96es materials dos  estabe]ecimentos de ensino, as  necessidades pedag6gicas
de ensino e aprendizagem, visando a melhoria da qualidade do ensino e, tambem,
o quantitativo de:

¢J    10  (dez)  estudantes  para  turmas  de  Agrupamento  de  6  (seis)  meses  e
Agrupamento de 1 (urn) ano, respeitando a dimensao da sa]a;

b/    15 (quinze) estudantes para turmas de Agrupamentos de 2 (dois) anos e 3
(tr6s) anos, respeitando a dimensao da sala;

a/    25 (vinte e cinco) estudantes para Agrupamentos de 4 (quatro) e 5 (cinco)
anos, respeitando a dimensao da sa]a;

dJ    Ciclo de Alfabetizacao (10 e 2° anos) sejam 25 (vinte e cinco)  estudantes

por turma, respeitando a dimensao da sala;
a/    3°,  40  e  5®  ano  sejam  30  (trinto)  estudantes  por  turma,  respeitando  a

. diquensao da sala;

/)     Ensino Fundamental (Anos Finals) 6° ao 9° ano sejam 35 (trinta e cinco)
estudantes respeitando a dimensao da sa]a.

P¢r¢gr¢/a   ¢#i.co.   Estabelece-se   como   criterio;   para   a   deflnicao   dos
dimens6es  fisicas  adequadas,  o  espaco  de  I,2m2  para  o  estudante  e  2,5m2  para  o

professor, ressalvando-se os limites acima.

Art.  29.  E  vedada  a  abertura  de  turma  com  ndmero  inferior  a   15  (quillze)
estudantes, exceto na Educacao Infantil, in etapa creche (0 a 3 anos) e Educacao
Especial.

Art.   30.   Recomendar  que   em   series/turmas   da   Educa9ao   lnfantil   e   Ensino
Fundamental  (meio  urbane  e  meio  mra])  com  ndmero  inferior  a  15  (quinze)
estudantes, ocorrera o funcionamento em salas multisseriadas, conforme demanda
local e/ou necessidades apresentadas e orienta9ao da SME.
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§  20  Estabelece-se  como  criterio,  pare  a  derinigao  das  dimens6es  ftsicas

adequadas,  o  espa¢o  de   1,2m2  para   o  estudante  e  2,5m2  para  o   professor,
ressa[vando-se os ]imites acima.

§ 3° Garantir a redu¢ao de 2(dois) estudantes a cada  1  (urn) estudante com
deficiencia  por  sa]a  de  aula,  observando  o  limite  de  4(quatro)  estudantes  com
deficiencia por sa[a de aula na Educacao lnfanti] e no Ensino Fundamental (anos
iniciais) e 5 (cinco) estudantes no Ensino Fundamental (anos flnais).

Art.  31.  0  curriculo  do  ensino  fundamental  ten  uma  Base  Nacional  Comum
Curricular, de compet6ncia regulamentar do Conselho Municipal de Educacao, e
uma parte diversificada com vistas a atender as caracteristicas  regiomis e locals
da sociedade, da cu]tura e da economia, da competencia regulamentar do Conselho
Municipal de Educacao.

§ 1° A parte diversificada do curriculo comp5e-se de:
¢J       ensino de lingua ing]esa, a partirdo 10 (primeiro) ano;
b/       educacao   ambiental,   sexual   e   para   transito,   6tica,   estudos,

socioecon6mico,  programas  de  sadde,  podendo  ser  desenvolvidos  por  meio  de

programas  especiais  ou  como  temas  transversais  dos  disciplinas   regulares  do
curn'culo;

c/       as reflex6es filos6ricas e sociol6gicas serao conteddo transversal no
ensino fundamental.

§  20  A  educacao   fisica,  integrada   a  proposta   pedag6gica   da   escola,   e
componente curricu]ar da educa9ao bfsica, ajustando-se as faixas etarias, niveis
detdesenvolvimepto e as condic6es da popu]a¢ao escolar, sendo:

a/       facultativa mos cursos noturnos para os alunos;
bJ       ministrada no tumo em que os a]unos estiverem matricu]ados.

§  30  0  ensino  de  arte  constitui  componente  curricular  obrigat6rio,  mos
diversos  niveis  da  educa€ao  bfsica,  de  forma  a  promover  o  desenvo[vimento
criativo, cultural e est6tico dos alunos:

a/       entende-se  por  ensino  de  arte  o  componente  pertinente  as  artes
musicais, plf sticas, cenicas e demais formas de manifestacao artistica.

§  40  0  ensino  de  Hist6ria  enfatizarfi  a  Hist6ria  de  Goifs,  do  Brasil,  da
America  Latina  e  da  Africa,  e  Levari  em  conta  as  contribui€6es  dos  diferentes
cu]turas e etnias para a forma€ao do povo brasileiro.

Art.  32.  Os  conteddos  curricu]ares  da  educa¢ao  basica  observarao,  ainda,  as
seguintes diretrizes :

I  -  a  constru€ao,  a  apropriacao  e  a  difusao  de  va]ores  fundamentais  ao
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11   -   consideracao   das   condi€6es   de   escolaridade   dos   alunos   em   cada

estabelecimento;
Ill - orienta€ao para o traba]ho;
IV  -  promocao  de  priticas  corporals  e  apoio  as  prdticas  desportivas  nao-

formais.

Art.  33.  A  oferta  da  educacao  basica  para  a  populacao  rural  deve  atender  as
necessidades e pecu]iaridades da vida rural, observando-se:

I  -  os  conteddos  curricu]ares  e  metodologias  serao  apropriados  as  reais
necessidades e interesses dos alunos da zona rural;

11 - as  normas  sobre as necessidades  e peculiaridades  referidas  no  "caput"
deste artigo sao de competencia do Conselho Municipal de Educacao.

Se9ao 11

Da Educa€ao Infantil

Art.  34.  Compreende-se  como  Educacao  Infantil  a  primeira  etapa  da  educacao
basica, a qual objetiva:

I - proporcionar condi§6es para o desenvolvimento integral, abarcando os
aspectos fisicos, psicol6gicos, intelectuais, sociais e 6ticos da crianca, em
complementacao a a€ao da famflia;

11 - promover a ampliacao de suas experiencias e conhecimentos, estimulando
seu interesse pelo processo de transformacao da natureza e da sociedade, por meio
do,convivio social.

Art.  35.  A  educacao  infantil  e  assegurada  em  creches  para  as  crian9as  de    0

(zero)  a  3  (tres)  anos,  e  em  pre-escola  para  as  de  4  (quatro)  a  5  (cinco)  anos,
preferencialmente,  em  estabelecimentos  pdblicos,  constituindo-se  em  direito  da
crianca e obrigacao dos pals.

§ 10 Orientar a obrigatoriedade do ingresso de crian§as na pr6-escola aos 4
(quatro) anos de idade.

§ 2° Observar a data de corte para o ingresso na Educa¢ao lnfantil de 31 de
mar€o de cada ano vigente.

Art. 36. 0 curriculo de educacao infantil dove levar em conta, na sua concepcao e
implementacao, o desenvo[vimento biopsiquico da crian9a, e a diversidade social
e cultural das popula¢6es infantis.

§ 1° Os projetos pedag6gicos de educacao infantil devem articular-se com a
educa€ao fundamental.

§ 20 A jornada escolar em como o total anua] de horas de trabalho com as
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Politico   Pedag6gico,   construido   coletivamente   pela   comunidade   escolar,   e
expresso no regimento escolar.

§ 30 Na Educa9ao lnfanti], a avalia€ao far-se-a mediante o acompanhamento
e  o  registro  descritivo  da  aprendizagem  e  desenvo]vimento  da  crian€a,  sem  o
objetivo de retencao e promo€ao.

Art.   37.   As   instituic6es   de   educa¢ao   infantil   s6   podem   funcionar   mediante
autoriza¢ao do Conselho Municipal de Educa¢ao, ressalvando o disposto nesta lei.

Pzzr¢grm/J/a  ti»J.co.  A  autoriza€5o  e  o  reconhecimento  de  cursos,  ben
como o credenciamento de institui€6es de educa§ao infanti], ten prazos limitados,
sendo renovados, periodicamente, ap6s o processo regu]amentar de avalia€ao polo
Conselho Municipal de Educacao.

Se€ao Ill
Do Ensino Fundamenta)

Art. 38. 0 Ensino Fundamental, segunda etapa da Educacao Bisica, com dura¢ao
minima   de   9   (Dove)   anos,   obrigat6rio   e   gratuito   nas   institui§6es   pdblicas
municipais,  a  partir  dos  6  (seis)  anos  de  idade,  ten  por  objetivo  a  forma€ao
bdsica do cidadao, mediante processos educacionais que favore€am:

I -a construcao e a ampliapao de`conhecimentos, tendo como meios bfsicos o
dominio da leitura, da escrita e do calcu]o;

_    11 -a compreensao de aspectos re]acionados ao ambiente natural e social, ao
sistema politieo, a tecnologia, as artes e aos valores que fundamentam a sociedade
democrdtica;

Ill  -  o  conhecimento  de  diferentes  ]inguagens  e  a  forma¢ao  de  atitudes  e
valores eticos, politicos e est6ticos;

IV - observar a data de corte pare o ingresso no Ensino Fundamental de 31
de mar9o de cada ano vigente.

Pqro'gAI/!/a fi#I.co. Os objetivos de que tratam os incisos I, 11 e Ill devem
ser previstos no Projeto Politico-Pedag6gico da instituicao educacional.

Art.   39.   0   Ensino   Fundamental   terf   carga   horaria   minima   anua]   de   800
(oitocentas)  horas,  distribuidas  em,  no  minimo,  200  (duzentos)  dias  de  efetivo
trabalho escolar, exc]uindo-se o tempo reservado aos exames finais, caso haja.

P8rfgrq/a  rf«f.co.  Compreende-se  como  efetivo  traba]ho  esco]ar  as
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a  presenca  dos   professores  e  suas   respectivas  turmas  e  com   o  controle  de
frequencia.

Art.  40.  A  jomada  escolar  no  Ensino  Fundamental  incluir£,  pelo  memos,  4
(quatro)    horas    diarias    de    trabalho    efetivo    em    sala    de    aula,    sendo
I)rogressivamente  ampliado  o  periodo  de  permanencia  na  escola,  objetivando  o
atendimento esco]ar em pen'odo integral.

Art. 41.  A proposta  curricular do  Ensino  Fundamental  deve  contemplar o  que
determinam  a  Base  Nacional  Comum  Curricular,  as  Diretrizes  Curriculares
Nacionais  pare  o  Ensino  Fundamental  de  9  (move)  anos  e  fundamentar-se  mos
seguintes principios :

I  -  Eticos:  de justica,  so]idariedade,  ]iberdade  e  autonomia;  de  respeito  a
dignidade humana e de compromisso com a promocao do bern de todos;

11 - Politicos: de reconhecimento dos direitos e dos deveres de cidadania, de
respeito ao ben  comum  e a  preservacao do  regime democratico  e dos  recursos
ambientais; de busca da equidade no acesso a educacao, a sadde, ao trabalho, aos
bens culturais e a outros beneficios;

11    -    Est6ticos:    de    cultivo    da    sensibilidade,   juntamente    com    o    da
racionalidade,  a  partir  de  experiencias  com  diferentes  linguagens  artisticas;  de
enriquecimento  das  formas  de  expressao   e  do  exercicio  da  criatividade;   de
va]orizacao  das  diferentes  manifestae6es -€uLturais,  especialmente  as  da  cu]tura
brasileira; de construcao de identidades plurals e solidarias.

Art. 42.   0 curriculo terf como referencia a Base Nacional Comum Curricular, a
ser  complementada  por  uma  parte  diversificada,  observadas  as  caracteristicas
regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da populacao.

Art.   43.   Os   conteddos   da   Base   Nacional   Comum   Curricular   e   da   parte
diversificada  ten   origem  nas   disciplinas  cientificas,  no   desenvolvimento  das
linguagens,  no  mundo  do  trabalho,  na  cultura  e  na  tecnologia,  na  produ¢ao
artistica,  nas  atividades  desportivas  e  corporals,  na  area  da  satide  e,  ainda,
incorporam  saberes  como  os  que  adv6m  das  forlms  diversas  de  exercfcio  da
cidadania,   dos   movimentos   sociais,   da   cultura   escolar,   da   experi6ncia,   do
cotidiano e dos educandos.

Art. 44. A  classificacao e a  reclassificacao destinadas a promogao  do  educando,

previstas na LDBEN/96, em qualquer ano ou etapa, exceto na primeira do Ensino
Fundamental, dove efetivar-se:

I - por promo§ao, para educandos que cursaram, com aproveitamento, o ano
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11  -  por transferencia,  para  educandos  procedentes  de  outras  institui€6es

educacionais;
11 - independentemente de escolariza€ao anterior, mediante avalia9ao feita

pela instituicao educacioml, que derina o grau de desenvolvimento e experiencia
do  educando  para  a  sua  matricula  no  ano  ou  etapa  adequada,  conforme  as
normas baixadas pelo Conselho Municipal de Educacao.

Art. 45. 0 controle da frequencia dos educandos ficard sob a responsabilidade da
instituicao educacional.

Art. 46. A avaliagao da  aprendizagem  e do desenvolvimento do educando, como

parte   do   processo   ensino-aprendizagem,   devera   ser   continua,   de   car6ter
formativo   e   cumulativo,   com   a   funcao   de   diagnosticar   e   possibilitar   as
intervenc6es pedag6gicas necessf rias.

Art.   47.      Cabe   a   cada   instituicao   educacional   expedir  hist6ricos   escolares,
declarac6es   de   conclusao   de   series   ou   anos,  etapas   e   ciclos,   e   diplomas   ou
certificados de conclusao de estudos, com as especificac6es pertinentes.

Art. 48. 0 Ensino Fundamental sera presencial, podendo a Educacao a Distancia
ser   uti]izada   como   complemento   da   aprendizagem,   obse].vadas   as   normas
nacionais e as baixadas pelo Conselho Municipal de Educacao.

Art. 49. A oferta da educa¢ao escolar para a populacao do campo deve atender as
necessidades e peculiaridades das comunidades atendidas.

Se¢ao IV
Da Educacao de Jovens e Adultos

Art. 50. A Educa¢ao de Jovens e Adultos destina-se a todos os que nao tiveram
acesso  ao  Ensino  Fundamental  na  idade  pr6pria,  devendo  o  Poder  Ptiblico
Municipal viabilizar o acesso do trabalhador a escola e a conclusao dos  estudos,
com exito.

Art. 51.   A Educa¢ao Escolar para Jovens e Adultos deveri centrar-se:
I - no cumprimento da  obrigatoriedade de oferta no pen'odo notumo  e em

outros tumos, em institui96es autorizadas pelo Conselho Municipal de Educacao,
conforme a demanda e o recenseamento realizado pelo gestor pdblico;

11  -  em  conteddos curriculares  coel.entes  com  as  caracten'sticas  dos  sujeitos

sociais;
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Ill - na organizacao esco]ar flexive], mediante ado€ao de s6rie anual, per]'odo

semestral e outras formas de organiza€ao;
IV - na garantia de forma§ao continuada de professores;
V  -  em  ac©es  integradas  e  complementares  entre  si,  de  responsabi]idade

primordial do Poder Priblico e participacao da iniciativa privada;
VI - na oferta de atendimento educaciona] especializado aos educandos com

derici6ncia,   transtornos   globais   do   desenvolvimento   e   a]tas   habi]idades   ou
superdota9ao.

Art.  52.  0  Poder  Pdblico  Municipal  assegurard,  gratuitamente,  oportuniidades
educacionais  apropriadas  aos  jovens  e  adu]tos,  que  nao  puderam  efetuar  seus
estudos na idade pr6pria, mediante cursos presenciais e exames, em instituic6es
devidamente autorizadas pelo Conselho Municipal de Educacao.

Art.   53.      A   educacao   de  jovens   e   adultos   podera   integrar-se   a   Educa¢ao
Profissional  e Tecnol6gica,  considerando  as  dimens6es  do  trabalho, da  ciencia  e
da tecno]ogia e a forma¢ao integi.al dos educandos.

Pq[rfgro/a ¢«i.co. A integracao de que trata o caput deste artigo refere-
se a cursos de forma§ao inicial e continuada ou de qualificacao profissional.

Art. 54.  Os componentes curriculares relativos a educacao proflssional integrada
a   educacao  de  jovens   e  adultos   poderao  ser  desenvolvidos  no   ambiente  de
trabalho, conforme parcerias firmadas com a Secretaria Municipal de Educacao.

Art.  55.    0  conhecimento  adquirido  pelos  educandos  da  educa¢ao  de  jovens  e
adultos na Educa¢ao Profissional e Tecnol6gica, inclusive no trabalho, poderf ser
objeto   de   avaliacao,   reconhecimento   e   certif]ca9ao   para   prosseguimento   ou
conc]usao de estudos.

Pardgro/a  ¢Hi.co.  Cabe  ao  Conselho  Municipal  de  Educacao  baixar
normas de regulamentacao para o disposto no caput deste artigo.

Se¢ao V
Da Educa€ao Especial

Art. 56.   A Educa¢ao Especial serf oferecida, preferencia]mente in rede regular
de    ensino,    para    os    educandos    com    dericiencia,    transtomos    g]obais    do
desenvolvimento e a]tas habilidades ou superdota€ao.

§  1°  Os  educandos  de  que  trata  o  caput  terao  acesso  ao  Atendimento
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institui¢6es  educacionais  ou   servicos   educacionais  especializados,  ptiblicos  ou
conveniados, em todas as etapas, niveis e moda[idades de ensino.

§ 2° Para  atender as  peculiaridades  dos  educandos  da  Educa¢ao  Especial,
nas instituic6es educacionais regulares, haver£, quando necessfrio, professores do
Atendimento   Educacional   Especializado,   profissionais   de   apoio,   cuidadores,
tradutores  e  int6rpretes  de  Libras,  professores  bilingues  (Lingua  Portuguesa  e
Libras)  e  guias   interpretes   para  surdos  cegos,  conforme  o  disposto  na  Lei
13.146/2015.

§  3°  A  oferta  de  Educa¢ao  Especial,  clever  constitucional  do  Estado,  ten
inicio  na  Educacao  Infantil,  do  nascimento  aos  5  (cinco)  anos  de  idade,  e  se
estende a todas as etapas da Educa€ao Bisica.

§  40  0  Projeto  Politico-Pedag6gico  da  instituicao  dove  institucionalizar  o
atendimento   educaciona]   especia]izado,   assim   como   os   demais   servicos   e
adapta€5es    razofveis,    mos    termos    da    Lei    13.146/2015,    para    atender   as
caracten'sticas  e  as  necessidades dos educandos  com  deficiencia  e garantir o seu
acesso  ao  curriculo  em  condi§6es  de  igualdade,  promovendo  a  conquista  e  o
exercicio de sua autonomia.

Art.   57.   0   Sistema   Municipal   de   Educa¢ao   assegurard   aos   educandos   com
dericiencia,   transtornos   g]obais   do   desenvolvimento   e   a]tas   habilidades   ou
superdota¢ao:

I  -  curricu]os,  metodos.  tecnicas,  recursos  educativos  e  organizacao
especificos para atender as suas necessidades;

.             II -medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem
o   desenvo[vimento   acad6mico   e   social   dos   educandos   com   der]ciencia,
favorecendo  o  acesso,  a  permanencia,  a  participa¢ao  e  a  aprendizagem  em
instituic6es educacionais ;

Ill - terminalidade especifica aqueles que nao puderem atingir o nivel
exigido   para   a   conclusao   do   Ensino   Fundamental,   em  virtude   de   suas
deficiencias, e acelerac5o para concluir em menor tempo o programa escolar
aos superdotados;

IV  -   professores   com   especia]izacao   adequada   em   nive]   medio   ou
superior,   para   atendimento   especia]izado,   ben   como   professores   do   ensino
regular capacitados para a integra€ao desses educandos nag classes comuns;

V - educacao especial para o trabalho, visando a efetiva integracao desses
educandos na vida em sociedade, propiciando, inclusive, condi¢6es adequadas aos

que nao reve]arem capacidade de inser€ao no traba]ho competitivo e aque]es que
apresentarem habilidade superior nas areas artistica, intelectual ou psicomotora,
mediante articu]acao com os 6rgaos oriciais af]ns;

VI     -     acesso     igualitf rio     aos     beneffcios     dos     programas     sociais
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Art.   58.       0   Conselho   Municipal   de   Educa€ao   estabe]ecerf   crit6rios   de
caracterizagao das institui¢6es privadas sem rlns lucrativos, especializadas e com
atua€ao exc]usiva em Educa?ao Especial, para fins de apoio t6cnico e financeiro

por parte do Poder Pdblico.

Pqrrdgr¢/a ti«i.co. A amplia€ao do atendimento, pe]o Poder Pdblico, aos
educandos   com   deficiencia,   transtomos   g]obais   do   desenvolvimento   e   altas
habilidades   ou   superdota€ao,   dar-se-a,   preferencialmente,   na   pr6pria   redo

pdblica regular de ensino.

Se¢ao VI
Das lnstrfuic6es de Educa§ao Infanti] Criadas

e Mantidas pela Iniciativa Privada

Art.  59.  As  instituic6es  de  Educacao  Infantil  criadas  e  mantidas  pela  iniciativa

privada   integram   o   Sistema   Municipal   de   Ensino,   sendo   que   o   Conse]ho
Municipal  de  Educacao  se  incumbe  do  processo  de  autorizacao/renovacao  de
funcionamento   e   pelo   cumprimento   da   legisla€ao   em   re]a€ao   a   modalidade
Educa¢ao Infantil: creche de 0 (zero) a 3 (tr6s) anos e Pr6-escola de 4 (quatro) a 5

(cinco) anos.

Se€ao VII
..            Das Institui€5es de Educacao lnfantiL e de Ensino Fundamental

Conveniadas com o Poder Ptiblico Municipal

Art. 60. 0 Poder Pdblico Municipal se encarregard de estabe]ecer criterios para
firmar convenios com institui¢6es privadas, fi]antr6picas, confessionais, visando a

garantia da oferta de vaga e qua]idade de ensino.

Secao VIII
Das Instituic6es de Ensino Superior, Ensino M6dio ou Moda]idades

que venham a ser criadas pelo Poder Pdblico Municipal

Art.  61.  0  Poder  Pdblico  Municipal  se  encarregari,  frente  a  necessidade  de
criacao  para  o  Ensino  Superiol.,  Ensino  M6dio  ou  Moda]idades  de  Ensino  em
estabe]ecer criterios para abertura e funcionamento, conforme legisLacao vigente.

Pzzrfgrm/!/a f!»foo. Os criterios de abertura e funcionamento referentes
a este artigo deverao obedecer ao que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases 9394

v>--                                         vi --..---- I.-1
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TITULO Ill
I)OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

Art. 62.  Compreende-se por prorissionais da Educa¢ao Basica:
I -Profissionais do Magist6rio:

¢/       aqueles  que  desempenham  as  atividades  de  doc6ncia  ou  as  de
suporte   pedag6gico   a   doc6ncia,   isto   e,   dire§ao   e   coordena€ao   das   unidades
educacionals de Educacao Bfsica, em  suas diversas  etapas e modalidades, com a
formacao minima determinada pe]a legis]a€ao vigente;

bJ       aqueles   que   desempenham   a   fun€ao   de   tecnico-professor:
servidor  pdblico,  detentor  de  cargo  pdblico  de  provimento  efetivo,  Iotado  na
Secretaria Municipal de Educacao, no Conselho Municipal de Educacao e demais
Conselhos  deste  Sistema  que  o  demandem,  que  exercem  atividades  de  natureza
tecnico-educaciona]  relacionadas  com  suporte  especia]izado,  forma§ao,  inspe9ao,
supervisao,   orienta9ao,   coordena€ao   e   execu§ao   das   ac6es   inerentes   a   gestao
tecnica dos 6rgaos do  Sistema Municipal de Educa€ao, al6m de outras  atividades

previstas na ]egis]acao vigente;
11  -  Profissionais  administrativos  que  desempenham  fun€6es  diversas,  nas

institui€6es e mos 6rgaos que comp@em o Sistema Municipal de Educa¢ao.

Art. 63. A forma¢ao  de professores para atuar na Educa€ao Bfsica far-se-a em
`    nive] superior, em curso de [ieenciatura, de graduacao plem, em universidades e

institutos   superiores   de   educa€ao,   admitida,   como   forma¢ao   minima   para
exercicio  do magist6rio  na Educa¢ao Infantil e mos 05 (cinco) primeiros anos  do
Ensino Fundamental, a oferecida em nivel medio in modalidade normal.

Art.    64.    A    formacao    de    prof]ssionais    da    educacao    para    administracao,

p]anejamento, inspe€ao, supervisao e orientacao educacional, na Educacao Basica,
sera feita em  cursos  de  graduacao  em  Pedagogia ou  em  nive] de p6s-gradua§ao,

garantida, nesta forma¢ao, a Base Nacional Comum Curricu]ar.

CApiTULO Ill
DA GESTAO DEMOCRATICA

Art.  65.  A  gestao  democritica,  no  Sistema  Municipal  de  Educa§ao,  ten  como
principios:

I - a participa§ao da comunidade educacional na e]abora€ao do Regimento e
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11 - a participa€ao da comunidade educacional e local, em conselhos escolares

e conselhos gestol'es, nas institui€6es educacionais ptiblicas;
11 -  a  ]iberdade  pars  a  organiza¢ao  entre  profissionais  da  educa€ao,  entre

pats e macs de educandos e entre a classe estudantil, em associa¢6es, gremios, entre
outros, de acordo com a legis]a€ao vigente;

IV - a escolha dos diretores das institui§6es educacionais da Rede Munieipal
de   Educa§ao,   ocot.I.era   conforme   Lei   espec[fica   e   regu]amenta€ao   pr6pria
e]aborada pela Secretaria Municipal de Educacao, e pelo Conse]ho Municipal de
Educacao;

V - a gestao colegiada e participativa, nas instituic6es pdblicas;
VI  -  a  transparencia  e  o  contro]e  social na  utiliza€ao  dos  recursos  ptlblicos

aplicados   em   educa€ao,   especialmente.  por  meio  da  realiza€ao  de  audiencias

pdblicas,  da  cria9ao  de  portals e[etr6nicos  de transparencia  e da  capacitac5o dos
membros do Conse]ho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo Naciona]
de Desenvo[vimento da Educacao Basica;

VII - a conso]ida€ao das conferencias municipais de educacao como espa€o de
discussao  dos  principios  que  regem  a  educa€ao  municipal  e  de  proposi¢ao  de

politicas educacionais no ambito do Sistema.

CApfTULO IV
DO REGIME DE COLABORACA0

Art. 66.   Para fins desta Lei, considera-se cooperacao e regime de colabora€ao a
acae intenciona], planejada. articu]ada e transparente estabelecida entre os entes
da  federa¢ao  e  dos  Sistemas  Municipal,  Estadua]  e  Federal  de  Educacao,  em
sentido restrito, para assegurar a consecu€ao dos principios, das diretrizes e das
metas concementes a garantia do direito a educacao e ao cumprimento das metas
e estrategias dos Planos Municipal, Estadual e Nacional de Educacao.

Art.  67.     A  coopera€ao  e  o  regime  de  colaboracao,  em  mat6ria  educacional,
destinam-se, essencialmente, ao planejamento, a execu¢ao e a avalia€ao do esfor§o
sistemico pars a garantia do direito a educa€ao e pars a viabi]izacao de politicas
educacionais   concebidas   e   implementadas.   de   forma   articulada,   pelos   entes
federados.

Art.  68.   Pare  implementar,  acompanhar e avaliar as  atividades  pellinentes  ao
Regime de Co]abora€ao, deverao ser constituidas comiss6es,  com representantes
dos Sistemas de Educa€ao, organizadas  e coordenadas, de forma co[egiada, pe]o

givf-/.£
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Poru'gro/a &»I.co. A constitui€ao das comiss6es deveri ser oricia[izada

per meio de portarias da Secretaria Municipal da Educacao.

CApiTULO V
DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 69.   0 Municipio aplicar£, anualmente, no minimo, 25%  (vinte e cinco por
cento)   da   receita   resultante   de   impostos,   compreendidas   as   transferencias
constitucionais,   na   manuten€ao   e   no   desenvo[vimento   da   educacao   pdb]ica
municipal, conforme prescreve a Constituicao Federal.

Art. 70. A Secretaria Municipal de Educacao participarf da elaboracao do Plano
Plurianual, das leis de diretrizes orcamentf rias e das leis or€amentfrias anuais,
cabendo-lhe  deflnir  a  destinacao  dos  recursos  vincu[ados  e  outros  que  forem
reservados   para   a   manutencao   e   o   desenvolvimento   da   educa§ao   pdblica
municipal.

P¢rdgro/a  ti„j.co.  0  Conselho  Municipal  de  Educa¢ao  e  o  Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, participardo das
discuss6es da proposta orcamentaria e acompanhara a sua execu9ao, ze]ando pe]o
cumprimento dos dispositivos ]egais.

Art.  71.  As  difel.en¢as  entre  a  receita  e  a  despesa  previstas  e  as  efetivamente
I.ealizadas,    que    resultem    no    nao    atendimento    dos    percentuais    minimos
obrigat6rios, serao apuradas e corrigidas a cada bimestre do exercicio financeiro.

Art.   72.   0   Poder   Ptiblico   Municipal   deverf   garantir   fontes   permanentes   e
sustentfveis de financiamento pars as etapas e as modalidades da Educa€ao Bdsica
oferecida pe]a redo pdb]ica do Sistema Munieipa[ de Educacao, observando-se as

politicas  de  colabora¢ao,  em  especial  as  decorrentes  do  artigo  60,  do  Ato  das
Disposic6es Constitucionais Transit6rias e do §1° do artigo 75, da Lei n° 9.394, de
20 de dezembro de  1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esfor¢o
flsca]  do  municipio,  visando  atender  as  suas  demandas  educacionais  a  luz  do

padrdo de qualidade nacional.

CAPITULO VI
FUND0 MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME

Art.  73.   Fica  instituido  o  Fundo  Municipal de  Educacao  -  FME,  que ten  por
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ao  desenvolvimento  das  ac6es  e  servicos  de  ensino  executados  ou  coordenados

pela Secretaria Municipal de Educacao.

Art. 74. Sao receitas do Fundo Municipal de Educacao:
I  -  as  receitas  de  Impostos  Municipais  e  Transfer6ncias  Constituciomis,

mos percenfuais e condic6es previstas no art. 212 da Constituigao Federal, art. 69,
daLeiFederaln°9.394,de20dedezembl.ode1996(LDB)ealtel.ag6esposteriores;

11  - as  receitas  recebidas  em  decorrencia  do  que disp6e  a  Lei Federal n°
14.113  de 25  de  dezembro  de 2020,  que Regulamenta  o  Fundo  de  Manutencao  e
DesenvolvimentodoEnsinoFundamentaledeValoriza?aodoMagisterio;

Ill  -  as  receitas  recebidas  em  decorrencia  da  redistribuicao  da  quota
estadual do Salario-Educa9ao entre Estado e os Municipios;

IV  -  as  receitas  recebidas  do  Governo  Federal  para  a  manuten¢ao  do
Program  de Alimentagao  Escolal.,  PI.ograma  Nacional  de Apoio  ao  Transporte
Escolar, entre outras;

V   -   as   receitas   auferidas   por   aplica¢6es   rlnanceiras   dos   recursos
disponiveis do Fundo Municipal de Educacao;

VI  -  os  produtos  de  convenios  firmados  com  outras  entidades  de  direito
pdblico e privado;

VII - o produto das parcelas de servi¢os e de outras transferencias que o
MunicipiotenhadireitoareceberporfongadeLeiedeconv6niosdosetor;

VIII -  contribuic6es,  donativos e legados  de pessoas  ffsicas  e jun'dicas  de
direito ptiblico e privado destinados a Educacao;

.        IX -receitas`oriundas de bens de capital.

P¢ro'gro/a   rf„!.co.   As   receitas   descritas   neste   artigo   serao   depositadas
obrigatoriamente,  em  contas  especiais  a  serem  abertas  e  mantidas  em  bancos
oficiais.

Art. 75.  A despesa do Fundo Municipal de Educacao - FME constituir-so-i de:
I   -   remuneracao   e   aperfei¢oamento   do   pessoal   docente   e   demais

profissional da educagao;
11  -  aquisi¢ao,  manutencao,  constru9ao  e  conservacao  de  instalac6es  e

equipamentos necessarios ao ensino;
Ill - uso e manutencao de hens e servicos vinculados ao ensino;
IV     -     levantamentos     estatisticos,     estudos     e     pesquisas     visando,

principalmente, ao aprimoramento da qualidade e a expansao do ensino;
V  -  realizacao  de  atividades  e  meio  necess5rias  ao  funcionamento  do

sistema municipal de ensino;
VI  -  aquisicao  de  material  didftico-escolar,  uniformes  e  manuten€ao  de

programas de transporte esc6Iar;
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VII - apoio ao ensino superior;
VIII - amortizagao e custeio de operac6es de credito destinadas a atender

ao disposto mos incisos deste artigo;
IX  -  financiamento  total  ou  parcial  de  programas  na  area  do  ensino

desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educa¢ao ou com ela conveniados;
X  -  atendimento  de  despesas  diversas,  de  carfter  urgente  e  inadiavel,

necessf rias a execucao das a96es e servicos do ensino mencionados no art. 64 desta
Lei.

Art. 76. Constituem ativos do Fundo Municipal de Educacao- FME:
I    -    disponibilidade    monetfria    em    bancos    oriundos    das    receitas

especificadas;
11 - direitos que porventura vier a constituir;
Ill - bens m6veis e im6veis que forem destinados ao Sistema Municipal de

Ensino do Municipio ou a sua Administracao.

Pam'!gm/ra  ¢#..co.  Anualmente  se  processarf  o  inventario   dos  bens  e
direitos do Fundo Municipal de Educa¢ao.

Art. 77. Constituem-se passivos do Fundo Municipal de Educacao, as obrigac6es
de  qualquer  natureza  que  porventura  o  Municipio  venha  a  assumir  para  a
manuten§ao e funcionamento do Sistema Municipal de Ensino.

AI*. 78.   0 saldo pQsitivo do Fundo Municipal de Educacao, apurado em balan¢o,
serf transferido para o exercicio seguinte, a crit6rio do pr6prio Fundo.

Art.. 79.   0 orcamento do Fundo Municipal de Educa¢ao - FME, evidenciarf as

politicas   e   o   programa   de   trabalho   govemamental,   observados   o   Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orcamentfrias, o Plano Municipal de Ensino e os

principios da universalidade e do equilll)rio.
§ 1° - 0 or9amento do Fundo Municipal de Educa¢ao - FME observarf na

sua elaboracao e na sua execucao, os padr6es e norlnas estabelecidas na legislacao

pertinente.
§ 20 - 0 orcamento do Fundo Municipal de Educacao integrari ongamento do

Municipio, em obedi6ncia ao principio da unidade.

Art.   80.       Nenhuma   despesa   sera   realizada   sem   a   necessaria   autorizacao
or€amentaria.
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P¢rfgro/a    ¢#I.co.    Para    os    casos    de    insuficiencia    e    omiss6es
or¢amentf rias  sol.ao  utilizados  os  cr6ditos  adicionais  suplementares  e  especiais,
autorizados por lei e abertos por decreto do Chefe do Executivo.

Art. 81.   0 Fundo Municipal de Educacao - FME ficarf vinculado a Secretaria
Municipal  de  Educa¢ao,  cabendo  sua  administra¢ao  ao  respectivo  Secretfrio,  a

quem cabe a assinatura de cheques, ordens de pagamento, notas de empenho de
despesas do Fundo, auxiliado por urn Tesoul.eil.o, sob a flscalizagao do Conselho
Municipal   de   Educa¢ao   e   do   Conselho   Municipal   de   Acompanhamento   e
ControleSocialdoFUNDEBedoControlelnternodoMunicipio.

Art.  82.  Fica  cl.iado  o  cal.go  comissionado  de Tesoureiro  do  Fundo  Municipal  de
Educa¢ao - FME, vinculado a Secretaria Municipal de Educa¢ao.

Par¢'gm/ra rf#i.co.  0  Tesoureiro  do Fundo  serf  nomeado  pelo  Prefeito,
por indicacao do Secretf rio Municipal de Educacao.

Art. 83. Sao atribui¢6es do Tesoureiro do Fundo Municipal de Educacao - FME:
I   -   efetuar  as   compras   diretas   e   orientar   os   processos   licitat6rios,   em

conformidade com as possiveis fontes de recurso;
11  -   preparar  as   demonstrac6es   mensais   da   receita   e   despesa   a   serem

encaminhadas ao Secretario Municipal de Educacao;
Ill  -  manter  os  controles  necessfrios  a  execu¢ao  ongamentfria  do  Fundo

refi€rente a empenhos, liquidacao e pagamento das despesas e aos recebimentos das
receitas do Fundo;

IV  -  manter,    em  coordena¢ao  com  o  setor  de  patrim6nio  da  Prefeitura
Municipal,  os  controles  necessarios  sobre  os  hens  patrimoniais  com  carga  ao
Fuhdo;

V  -  preparar  os  relat6rios  de  acompanhamento  da  realizagao  dos  ac6es
integradas   de  educacao   para  serem   submetidas   ao   Secretfrio   Municipal  de
Educacao,  ao  Conselho  de  Acompanhamento  e  Controle  Social  do  FUNDEB;  ao
Conselho Municipal de Educacao - CME;

VI-providenciarjuntoacontabilidadegeraldoMunicfpioasdemonstra¢6es

que indiquem a situagao econ6mico-fimnceira do Fundo Municipal de Educacao
detectada nas demonstraf6es mencionadas;

VII  -  manter  os  controles   necessarios  sobre  convenios  ou   contratos   de
presta¢ao de servicos pelo setor privado e dos empr6stimos feitos para a Educacao;

VIII  -  encaminhar    mensalmente,  ao  Secretfrio  Municipal  de  Educacao,
relat6rios de acompanhamento e avalia€ao da pl.odu9ao de servicos prestados pela
rede municipal de ensino;

of-i.i
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IX - acompanhar mensalmente o saldo de dep6sitos de recursos oriundos do

Govemo Federal e Estadual,
X   -   responsabilizar-se   pelo   cadastro   e   acompanhamento   virtual   dos

programas oriundos das esferas federal e estadual;
XI - orientar as  Unidades Escolares  sobre  o  Programa  Dinheiro Direto  na

Escola, sua aplica€ao e prestacao de contas;
XII  -  orientar  os  procedimentos  de  prestacao  de  contas  dos  programas

federais e estaduais, e, responsabilizar-se pelo encaminhamento das mesmas;
XIII - executar outras atividades aflns.

Art.  84.  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autorizado  a  proceder  altera¢ao  da
nomenc]atura   do   6rgao   -   Secretaria   Municipal   de   Educacao   para   Fundo
Municipal de Educacao no sistema orcamentdrio municipal.

TITUL0 IV
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

Art. 85.  No que se refere a Secretal.ia Municipal de Educa¢ao, esta Lei se restringe
as incumb6ncias do ambito educacional.

Art.  86.    0  Sistema  Municipal  de  Educacao  deverS  assegurar a  existencia  e  o
cuinprimento dos planos de carreira para os prorlssionais da Educacao Bfsica da
rede  pdblica,  tomando como .referencia  o  piso  sa]arial  naciona],  def]nido  em  lei
federal, mos termos do artigo 206, inciso VIII, da Constituigao Federal.

Art.   87.   0   Plano   Plurianual,   a   Lei   de   Diretrizes   Orcamentirias   e   a   Lei
`Or¢amentaria Anual do  municipio  serao  formulados  de  maneira  a  assegurar a

consignacao de dotac6es orcamentarias compativeis com as metas e as estrat6gias
do Plano Municipal de Educacao, a fin de viabilizar a sua plena execucao.

Art.  88.  As  institui€6es  educacionais  mantidas  pelo  Poder  Pdblico  Municipal
obedecer5o  aos  principios  da  gestao  democritica,  assegurada  a  exist6ncia  de
Conselho Escolar e de Conselho Gestor, conforme legislacao vigente.

Art.  89.  As  instituic5es  educacionais  adaptarao  seu Projeto  Politico-Pedag6gico  e
seu Regimento as disposi¢des desta Lei.

Art.  90.  Os  6rgaos  pdblicos  do  Sistema  Municipal  de  Educa9ao  adaptarao  seus-fu/-i.i
Regimentos as disposic6/S' desta Lei.

`   (
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Art. 91. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a abrir os cr6ditos
denaful.ezaespecialousuplementaresnecessariosaocumprimentodestaLei.

Art.   92.   Esta   Lei   entra   em  vigor  in  data   de  sua   publica¢ao,  revogadas   as
disposi¢6es em contrario.

Gabinete do PI.efeito Municipal de Cristalina, Estado de Goifs, aos seis dias
do m6s de junho de 2022.

i,-.i
Daniel Sabino Vaz
Prefeito Municipal

Registre-se, pub]ique-se e encaminhe-se.


