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PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 

Portaria GAB nº: 046 /2018. 

Mono do Chapéu do Piauí (PI), 18 de junho de 2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL MORRO DO CHAPEU DO PIAUI (PI) no uso das. 
atibuições que l!hc confere a Lei OtgAmca do Municfpío, 

RESOLVE: 

I- EXONERAR,apcdido, MARQUIELMACHADO PAIVA portador do CPF 

09 004-.316.333-55, do cmgo cfcti= deDigilador- zona urbana,j1111to a Secretaria Municipal 

de Educação. 

ll - Revogadas as di&posições cm contrmo, a presente Porlaria entra ern vigor a 

partir de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DO MORRO DO CHAPEU DO 

PIAUI (PI), aos dezoito dias do m!s dejlllilho do aoo de dois mil e dezoito (18/06/2018). 

De.se cie:ocia, publique-se e cumpni.-.sc 

PREFEITURA MUNICIPAL DO 
MORRO DO CHAPÉU DO PIAUI 
pmmorrodochapeu@hotmail.com 

PorbuiaGAB nO.. 04712018. 

Mono do Chapm do Piaul (PI), 18 dejllllho de 2018. 

O l'REPBITO MUNICIPAL MORRO DO CHAPBUDO PIAUI (PI) no uso das 
atn"buições que lbc coafcre a Lei Org:lnica do Municfpio, 

kl!:SOLVE: 

1 - EXONERAR. a pedido, ANOONIO JOSÉ DE :SlUtO portador do CPF nª 

853.297.033-87 do cargo efetivo de Professor Claste B- Habilitação em ~ Ffsica

zona J:Urlll. Localidade Boa Vista, jll:llto a .Secm!aria Municipal de F.dw:açlo. 

n • Revogadas as di.sposifÕOS em contmrio, a ptCaeUte Po.rwia entra cm vigor • 
pdirde sua publicação. 

GABINETE DO PREFElTO MUNICIPAL DO MORRO DO CllAPEU DO 

PIAUI (PI), aos demito dias do mls de junho do uo de dois mil e demi.to (18/06/l.0l 8). 

D6-se aiencla, publiq~sc e cumpm-sc 

M~ 
Prefeito Muni.cipel 

ESTADO 00 PIAUI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO 

Rua Manoel Vitorio de sousa. n·ª 500 / Çenlm 

CEP: 8-4 .3SS-000 - No...o $antoAntõnlo-PI 

( NPJ; 0i .6l2~W0001•32 

L.EI DO SISTEMA MUNIC:IPAL OE ENSINO DE NOVO SAN1TO ANTONIO • PIAUI 

Lei n• 02 de junho de 2018 . que institui o 

Sistema Munic,pal de Ensino e dá outras 

prolJidênclas. 

TITULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PREMILIMARES 

Art. 1°. Fica Criado o S istema de Ensino do Município de Novo Santo Antonio • Plau l 

em conformidade com Artigo 21 1 da Constituição da República Federativa do Brasil e 

os artrgos 8ª, 11 e 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Art. Z:O. O Sistema Municipal de Ensino é um conjunto coerente e operante. 

constitu ído, por elementos necessérios à sua unidade e identidade própria. 

respeitad.as a sua realidade, dÍ\lersiclade e pluralidade, que permite a elaboração 

coletiva do Projeto Polftlc:o Pedagógico do Município com foco na aprendizagem do 

educando, a emancipação das escolas e a autonom ia da educação muniioipal. 

compreendendo os estabelecimentos, órgãos e inslrumentos pre,;istos no artigo 12 

desta Lei. 

TITULO li 

DA EDUCAÇÃO 

Art. 3º. A educaçao escolar. vinculando -se ao m undo do trabalho e a prática social , 

desenvotv&-'se, predominantem ente, através do e ns ino, em Instituições próprias. 

Art. 4°. A educação é um d ireito de lodos e dever da fam ilia e do Estado, inspirada 

nos pnncípios de liberdade e nos ideais de so.liclariedade humana , tem por finalidade o 

l)leno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 

T ITULO Ili 

DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 5°. A educação municipal em observancia ao disposto na LDB 9394/96 , que 

estabelece as diretrizes e bases da educa.ção nacrona1, compreende os processos de 

fonnação desenvolvidos na famflla., na convivência humana,. no trabalho, nas 

manifestaçõ1:1s culturais, nas instituições muniolpais de ensino e pasqufsa, nos 

movimentos socil;Jis e organizações da sociedade civil. 

Art. 6° . O ensino ser.! ministrado nas escolas munícfpals e observar.! os seguintes 

princípios: 

1- igualdade de condições para o acesso e pennanência na escola: 

li - p luralismo de idéias e de concepção pedagógica; 

11 1- gratuidade do ensino público em estabeleoimentos oficiais; 

IV - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a oultura, o pensamento, a 
arte e o saber; 

V - valorizaçao do profissional da educação esootar; 

VI - gestão democrática do ensino público na fonna da Lei de Direlrjzes e Bases da 

Educação Naciona'I e desta Lei; 

VII - construção do conhecimento numa p.erspecliva interdisciplinar que transcende o 

espa90 físico da escola e estabeleça um intercl!mbio com as demais instituições da 

socieda.de e as práticas sociais; 

VIII - valor ização da e)(periênoia extra-escolar; 

IX - coe)(istência de in.s liluiçõ8'8 põblicas e privadas de en,sino; 

X - respeito a l iberdade e apreço$ toler$ncia; 

XI - garantia de padrtlo de qualidade. 

Art. 7°. O Poder Público Municipal efetivar$ a educação escolar póblica garantindo: 

1 - ensino fundamental, ob~alório e gratuito, inclusive para os que nl!o tiveram 

acesso n a Idade própria; 


