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"Dispöe sobre a Criaçao do Sistema Municipal de 
Educaçdo, estabelece a organizacdo e funcionamento do 
Sistema Municipal de Ensino de Cocal de Tel/ia e da outras 
providências." 

A Prefeita Municipal de Cocal de Teiha, Estado do Piaui, Senhora Ana Celia da Costa Silva, 
no uso de suas atribuiçOes, faz saber que a Cãmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte Lei: 

TITULO I 

DA EDUCAçAO 

Art. 1 1  A educacão abrange os processos formativos que se desenvolvern na vida familiar, na 
convivência hurnana, no Irabaiho, nas instituiçOes de ensino e pesquisa, nos movirnentos sociais e 
organizaçôes cia sociedade civil e nas rnanifestaçoes culturais. 

§10 Esta Lei disciplina a educaçAo escolar, que se desenvolve, predoniinantemente por meio de ensino, 
em instituiçoes próprias. 

§20  A educaçao escolar deverá vincular-se ao mundo do trabaiho e a prática social. 

TITULO IL 

PRINCIPIOS E FINS DA EDUCAçAO 

Art. 2° A educacâo, direito de todos, dever cia familia e do Estado, inspirada nos principios da 
liberdade e nos ideals de solidariedade humana, tern por finalidade o pleno desenvolvirnento do 
educando, seu preparo para o exercIcio da cidadania e sua qualificaçäo para o trabaiho. 

Art. 3° A educaçao será celebrada corn base nos seguintes princIpios: 

I - igualdade de condicOes para o acesso e permanôncia na escola 

11 pluralismo de ideias e concepcOes pedagógicas; 

Ill - gratuidade do ensmo pblico em estabelecimentos oficiais; 

lv - liberdade de aprender, ensinar, pesqmsar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber; 

V - va1orizaco do profissional cia educação escolar; 

VI—gestâo democrática do ensino püblico; 

VII—garantia de padrao de qualidade; 

VIII—garantia de urna educaçAo laica e pluralista nas escolas püblicas; 

IX - valorizaçAo da experiëncia extraescolar; 

X - coexisténcia de mstituiçöes pñblicas e privadas de ensino; 
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XI- respeito a liberdade e apreço a tolerãncia. 

Art. 41  edncacao, instrumento cia sociedade para a promocão do exercIcio da cidadania, fundamentada 
nos ideais de igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justica social e felicidade humana, no 
trabaiho como fonte de riqueza, dignidade e bem-estar, tern por firn: 

I - o pleno desenvolvirnento do ser humano e sen aperfeiçoamento; 

II - a formaçao de cidadAos capazes de compreender criticarnente a realidade social e consciente dos 
seus direitos e responsabilidades, desenvolvendo-ihes os valores éticos e o aprendizado cia 
participaçao; 

Ill - o preparo do cidadao para o exercIcio cia cidadania, a compreensào e o exercIcio do trabalho, 
mediante o acesso a cultura e ao conhecimento humanistico, cientIfico, tecnológico e artIstico e ao 
desporto; 

IV - a producAo e difusAo do saber e do conhecimento; 

V - a valorizaçäo e promocAo da vida; 

VI- a preparaçäo do cidadâo para a efetiva participacao politica; 

Vii - a qualificacao ou requalificacao profissional do cidadâo, através do oferecimento de cursos de 
educacao profissional de nivel básico e técnico, nas instituicôes de ensino municipal. 

TITULO ifi 

DA ESTRUTURA E 0RGANIzAcA0 DO SISTEMA 

CAPITULO I 

DAS ATRIBuIçOEs DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

Art. 5° Compete ao Sistema Municipal de Ensino, próprio e autônomo, e em conformidade corn a 
polItica nacional de educacao definida pela Uniäo, o que segue: 

I - recensear a populacäo em idade escolar para o ensino fundamental, e os jovens e adultos que a ele 
não tiveram acesso (art. 5 1, § 11 , mciso I da LDB); 

II- fazer a charnada pñblica para o ingresso na escola (art. 5°, § 11, inciso II cia LDB); 

Ill - zelar, junto aos pals ou responsáveis, pela frequncia a escola (art. 5°, § 11, inciso III cia LDB); 

IV - participar do processo nacional de avaliacão do rendimento escolar no ensino fundamental e 
médio, objetivando a definicao de prioridades e a meihoria da civalidade  de ensino, assegurado pela 
UniAo (art. 90, inciso VI); 

V - estabelecer formas de colaboraçao como o Sistema Estadual de Ensino, para a oferta do ensino 
fundamental, as quais devern assegurar a dislribuiçAo proporcional das responsabilidades, de acordo 
corn a populaçâo a ser atendida e os recursos financeiros disponiveis em cada nina dessas esferas do 
Poder Piblico (art. 101, inciso II da LDB); 

Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Coca! de Telha- P1 	CEP: 64278-000 
CNPJ n° 01.612.574/0001-83 E-mail:)nLcocaLdeteIha.1n(ã)hotmail.coln I Fone: (86) 3263 0238 

www.cocaldetelha.pi.gov.br  

FIJI  
ril)  



PnEr-TuRA MU?flClPAt. DE 

CAL 	Estado do Piaui QW-  Prefeitura Municipal de Coca! de Teiha 
Gabinete da Prefeita 

VI - elaborar e executar polIticas e pianos educacionais, em consonância corn os pianos nacional e 
estadual de educaçâo (art. 10, inciso III); 

VII - celebrar convênios para a transferència de alunos, recursos humanos, matenais e encargos 
financeiros, garantida a correspondente transferncia de recursos financeiros relativos ao nimero de 
rnatriculas assumidos pelo Estado on pelo MunicIpio na forma conveniada (art 3°, § 9° da Lei 
9424/96); 

VIII - possibilitar a celebracao de convênio corn a Secretaria de Educacao do Estado para cooperaçäo 
relativa ao atendimento da dernanda de transporte escolar; 

IX - defrnir as normas da gestAo democrática do ensino püblico, na educação básica, de acordo corn as 
suas peculiaridades (art. 14° da LDB); 

X - assegurar as unidades escolares progressivos graus de autonomia pedagOgica e adniinistrativa e de 
gestão financeira (art. 15° da LDB); 

XI - avaliar os caiendários escolares elaborados pelas instituiçôes de ensino, analisando as 
peculiaridades locais, inclusive cliinàticas e econômicas, sem reduzir corn isso o nümero de horas 
letivas previsto em Lei (art. 23 1, § 21); 

XII - regulamentar o ingresso de estudautes em quaiquer sdrie on etapa, independente de 
escolarizaçâo anterior (art. 24 0, inciso II, alinea C); 

XIII * nomiatizar as formas de progressäo parcial, cabendo a escola a definicao desta ern sen 
regirnento, desde que preservada a sequência do currIculo (art. 24°, inciso Ill); 

XIV - adaptar a oferta da educaçao básica para a populacao rural, as peculiaridades da vida rural de 
cada regiào, observando conteñdos curneulares e metodologias apropriadas, organizaco escolar 
própria, inclusive o calendário escolar (art. 28 0  da LDB); 

XV - estabelecer formas e parâmetros para alcançar a re1aço adequada entre o nümero de alunos e o 
professor, a carga horária e as condicôes rnateriais do estabelecimento (art. 25 0  da LDB); 

XVI— definir a forma de organizacâo das etapas de progressào na educaçâo básica (art. 32, § 1° e 2° 
da LDB); 

XVII - definir sobre a progressiva oferta do ensino fundamental em tempo integral (art. 34, § 2 0  da 
LDB); 

XVffl - assegurar gratuitarnente aos jovens e adultos, oportunidades educacionais apropriadas para a 
efetivacäo de seus estudos (art. 37 da LDB); 

XIX - viabilizar aos educandos corn necessidades especiais as garantias dos artigos 58 e 59 da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educacäo Nacional. 

CAPITULO II 

DOS ORGAOS DO SISTEMA 

Art. 6° Integram o Sisterna Municipal de Ensino: 

Rua Francisco Alves Mendes, 149- Centro - Cocal de Teiha- F! 	CEP: 64278-000 
CNPJ n° 01.612.574/0001-83 E-mail pçocaldete1ha i(&ho1inail corn I Fone (86) 3263 0238 

www.cocaldetelha.pi.gov.br  



PRFtTURA MUNICIPAL DE 

Estado do Piaui C40CAL 	Prefeitura Municipal de Coca! de Teiha 
Gabinete da Prefeita 

I - as rnstituiçôes do ensmo fundamental, módio, EJA e de educacâo infantil mantidas pelo poder 
püblico municipal; 
II— as instituiçôes de educaçao infantil criada e mantida pela iniciativa privada; 

ifi - o Conseiho Municipal de Educaçäo; 

IV - a Secretaria Municipal de Educaçäo. 

CAPITULO III 

DA COMPETENC1A DO MUNICIPIO 

Art. 7° E da competncia do MtmicIpio: 

I—organizar, manter e desenvolver os órgftos e insiituicoes püblicas do Sisterna Municipal do Ensino; 

II—exercer açäo redistributiva em relação as suns escolas, considerando os seus projetos pedagogicos; 

ifi - elaborar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 

IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estábelecimentos do Sistema Municipal de Ensmo; 

V - atuar pnontariamente no ensino fundamental e na educacâo inlantil; 

VI - manter nas escolas püblicas e gratuitas adequado atendimento psicopedagógico para o corpo 
docente e discente. 

VII - dar condiçOes a toda rede püblica municipal de ensino, de manutenco e aprimoramento dos 
recursos humanos, tecnológicos e materials para o aperfeiçoamento e desenvolvimento cultural, 
educacional e cientifico, podendo estabelecer convénios com instituiçôes que permitam promover tais 
atividades; 

VIII— elaborar o Piano Municipal de EducaçAo. 

CAPITULO IV 

DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAçAO 

Art. 80  0 Piano Municipal de Educaçâo, com duraçAo plurianual, será elaborado em conformidade 
corn os prinelpios do Forum Municipal de Educaçäo e corn os Pianos Nacional e Estadual de 
Educacâo, garantida, na sua elaboraçâo, a participacâo da comunidade escolar. 

§1° Toda e qualquer alteraçao do Piano Municipal de Educacao, que venha a ferir os princIpios já 
estabelecidos atravOs do FOrum Municipal de Educacäo, deverá ser aprovada previamente por urn 
novo Forum. 

§21  A forma de participacao da comunidarie escolar na eiaboraçào do Piano Municipal de EducaçAo, 0 

perIodo de elaboraçao e o periodo de vigência, bern como os periodos e mecanismos de avaliacAo do 
mesmo, deverâo ser definidos em regulamentacao prOpria, a ser encaminhada pelo Executivo 
Municipal. 
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CAPITULO V 

DA SECRETARIA MUNICIPAL DL EDUCAçAO 

Art. 90  A Secretaria Municipal de Educaçâo compete organizar, executar, manter, orientar, coordenar 
e possibilitar o controle das atividades do Poder Püblico ligadas a educaçâo, velando pela observãncia 
da legislação respectiva, das deliberaçoes do Forum Municipal de Educaçâo e pelo cumprimento das 
decisOes do Conseiho Municipal de Educaçao, nas instituicOes que integram a rede püblica municipal 
de ensino. 

Parágrafo tmico. Compete ainda a Secretaria Municipal de EducaçAo orientar e fiscalizar as 
atividades das instituicôes educacionais privadas que integram o Sistema Municipal de Ensino. 

CAPITULO VI 

DO CONSELIIO MUNICIPAL DL EDUcAçA0 

Art. 10° 0 Conselho Municipal de Educaçäo é o OrgAo consultivo, norinativo, deliberativo e 
fiscalizador acerca dos temas que forem de sua competéncia, conferidos pela legislaçâo. 

Art. 11° 0 Conseiho Municipal de EducaçAo será composto pelos membros eleitos em eleiçAo direta 
conforine Projeto de Lei n° 12/2018 de criacao do prOprio Conseiho. 

Parágrafo (inico: As instituiçöes que compöem o Conseiho Municipal de Educaço deverào 
possibilitar a presenca de seus representantes nas atividades realizadas pelo mesmo. 
Art. 12° Sâo competências do Conseiho Municipal de Educacâo: 

I - zelar pelo cumprimento das diretrizes e bases da educaço fixadas pela legislacao pertinente e nas 
disposicôes do Conseiho Nacional de Educaçâo; 

II— estabelecer normas, no uso das atribuiçôes cometidas aos sistemas de ensino pela Lei n° 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, que fixa as diretrizes e bases da educacAo nacional; 

III - emitir parecer sobre questôes e assuntos de natureza pedagOgica e educacional que Ihe sejam 
submetidas pelo Governo do Murncfpio, pelo Secretário Municipal de Educaço, bern como por outras 
autoridades, entidades e pessoas interessadas; 

lv - estabelecer critértos para autorizaçao de fttncionamento e reconhecimento de mstituiçes de 
educaçäo localizadas no âmbito do mimicipio; 

V - apreciar os pedidos e autorizar o funcionamento e reconhecirnento das instituiçoes de educaçâo 
criadas e mantidas pela iniciativa pnvada; 

VI— apreciar e detenninar a suspensâo temporária ou definitiva das atividades de estabelecimentos de 
educaçäo autorizados ou reconhecidos no ámbito do municIpio; 

VII - propor medidas e formas de meihoria do funcionamento dos estabelecimentos de ensino, do 
desempenho escolar e das relaçOes corn a cornuniclade; 

VIII— aprovar o funcionamento de escolas mantidas pelo Poder POblico Municipal; 
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IX - manter intercambio corn os Conseihos de Educaçao e organismos que possam côntribuir para o 
desenvolvimento da educaçäo; 

X - participar da elaboraçAo, do acompanhamento e avaliacäo de Pianos, Programas e Projetos 
Educacionais; 

XI - acompanhar e avaliar a prestaçäo de contas do municipio referente a aplicacao dos recursos da 
educaço; 

XII - zelar pela cornpatibilizacão das açôes educacionais corn programas de outras áxeas como sañde, 
assistncia püblica e promocâo social os quais deverâo garantir mfraestrutura operacional adequada 

XIII - promover, analisar e divulgar estudos e experiências sobre a educação no municipio; 

Xlv— elaborar e reformular o seu regimento; 
XV - aprovar e implernentar o PME. 

Art. 130  0 Conselho Municipal de Educação contará corn urn corpo técnico e administrativo, 
sisternaticamente, e juridico, sempre que necessrio ao desenvohrimento de seus servicos, devendo ser 
previstos recursos orçamentários próprios para tal tim. 

CAPITULO VII 

DA GESTAO DEMOCRATICA DO ENSINO PUBLICO 

Art. 14° Fica instituido o Forum Municipal de Educaçäo come, instáncia maxima de deliberaçao dos 
princIpios norteadores das acOes das Escolas da rede páblica municipal, a ser realizado, no minimo 
uma vez a cada 24 (vinte e quatro) meses. 

ParIgrafo (mico: 0 FOrum Municipal de Educaço seth convocado pela Secretaria Municipal de 
Educacäo e contará corn a participacão de representantes dessa Secretaria, da sociedade civil 
organizada e de todos os segmentos das comunidades escolares (pais, alunos, professores e 
fiincionários) das escolas da rede püblica municipal, eleitos por seus pares, conforme regularnentacAo 	J p 
(art. 15°daLDB). 

 
Art. 15° A gestAo democrática do ensino püblico municipal dar-se-á pela participacAo da cornunidade 17' 
nas decisOes e encaminhamentos, fortalecendo a vivência da cidadania, garantidos, Se: 

I - eleiçao clireta para o Conseiho Escolar das unidades de ensmo, corn a participacäo de todos os 
segmentos da comunidade escolar, conforme detenninaçäo de Lei municipal; 

11 - eleicâo chi-eta para direçâo de escola, corn a participacão de todos os segmentos da comunidade 
escolar, de acordo corn a Lei municipal; 

ifi - autonomia da cornurndade escolar para definir seu projeto politico pedagOgico, observada a 
legislaçâo vigente e os principios apontarios pelo Forum Municipal de EducaçAo. 

Art. 16° As escolas terAo autonomia de gestão financeira, garantida através de repasse de verbas, a 
partir do Piano de AplicaçAo de Recursos definido pela Secretaria Municipal da EducaçAo, em 
confonnidade corn o Projeto Politico-Administrativo - PedagOgico da escola, mediante prestação de 
contas, aprovado pela Mantenedora e pelo Conseiho Escolar, conforme legislacao vigente. 
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Parágrafo iinico: A Secretaria Municipal da Educaçäo organizará o Piano de Aplicacao de Recursos, 
definindo os critérios e prazos para o repasse de verbas e correspondente prestacão de contas a 
Mantenedora. 

Art. 17° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicacAo, revogadas as disposiçoes em contrário. 

ANA CELiA  COSTA SIL VA 
Prefeita Municipal 

Numerada, registrada e publicada a presente Lei aos 04(quatro) dias do mês de dezembro do ano de 
dois mil e dezoito (2018). 

IVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 
Secretário Municipal de Administração e Pianejamento 
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