
Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento

LEI N.° 484/2003.

Dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de
Ensino do Município de Nossa Senhora do Livramento
c dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso.
CARLOS ROBERTO DA COSTA, no uso das atribuições que lhe são conferidas
por lei, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a sesuinte
Lei: &

TÍTULO I

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

Capítulo I

Das Considerações Preliminares

Art. Io - Esta Lei institui o Sistema Municipal de Ensino do Município de Nossa
Senhora do Livramento, conforme a Constituição Federal, art. 211, a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional n.° 9.394/96, arte. 8o, §2°, II, III, e 18, a
Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 237, eaLei Orgânica do Município de
Nossa Senhora do Livramento.

Art. 2o - O Sistema Municipal de Ensino é considerado estratégico para a
organização e desenvolvimento da educação, entendida como serviço público
essencial a ser oferecido gratuitamente nas instituições oficiais de ensino, mantidas
sob a responsabilidade do município, não podendo ser terceirizado, transferido à
organização de direito privado ou privatizado.

Art. 3o - A educação é direito de todos, dever da família e do Poder Público,
instrumento da sociedade para promoção da cidadania fundamentada nos ideais de
igualdade, liberdade, solidariedade, democracia, justiça social, prazer humano e
trabalho como fonte de riqueza, dignidade, bem estar, visando à consecução dos
objetivos, inspirados nos princípios e fins da educação nacional.
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Capítulo II

Das Finalidades e Princípios da Educação

Art. 4o - São considerados fins da educação escolar no Sistema Municipal de Ensino:

I - a produção e difusão do saber, do conhecimento, a valorização e a promoção da
vida;

II - a formação de cidadãos capazes de compreender criticamente a realidade,
conscientes de seus direitos e responsabilidades, por meio da participação social;

III - o desenvolvimento de valores éticos, estéticos e culturais;

IV - o preparo do cidadão para o exercício do trabalho, mediante o acesso à cultura,
ao conhecimento científico, humanístico, tecnológico, artístico c ao desporto;

V - o pleno desenvolvimento do ser humano, de seu aperfeiçoamento e de sua
preparação democrática c cidadã para efetiva participação política;

Art. 5o - A educação escolar, no Sistema Municipal de Ensino, será organizada e
ministrada com base nos seguintes princípios:

I - igualdade de condições para acesso, permanência e sucesso na vida escolar;
II - direito c liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte
e o saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas;

IV - gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais da rede pública municipal de
ensino, vedada qualquer tipo de cobrança de taxas escolares;

V- valorização dos profissionais da educação, garantindo, na forma da lei, plano de
carreira e remuneração condigna;

VI - gestão democrática do ensino, na forma da lei;

VII - vinculação entre a educação escolar, o trabalho c as práticas sociais;

VIII - valorização da experiência extra-escolar e da cultura local;

IX - garantia de padrão de qualidade.

Capítulo III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar

•

•

r

Art. 6o - O dever do Município de Nossa Senhora do Livramento com a educação
escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
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I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta
gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II - atendimento gratuito em creches e pré-escolas das crianças de 0 (zero) a 06 (seis)

a anos de idade;

III - ensino especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais,
preferencialmente na rede regular de ensino;

IV - ensino noturno regular, quando for o caso. adequado às condições do educando;

V - ensino regular para jovens e adultos, garantindo aos que forem trabalhadores as
condições de acesso, permanência e sucesso na escola;

VI - padrão de qualidade de ensino, indispensável ao desenvolvimento do processo
de ensino aprendizagem;

VII - liberdade de organização e expressão;

VIII - ampliação progressiva do período de permanência do aluno na escola, no
ensino fundamental, com oferta de atividades culturais, esportivas e de formação para
o exercício da democracia e cidadania, garantindo rede física adequada;

IX - normas de gestão democrática do ensino público, definidas em lei;
X - atendimento ao educando no ensino fundamental público municipal, por meio de
programas de material didático-escolar, transporte e merenda escolar.
Art. 7" - O Ensino Fundamental, direito público subjetivo, é de acesso a todos,
podendo qualquer cidadão, associação comunitária, organização sindical, partido
político, ou outra entidade legalmente constituída, e, ainda o Ministério Público,
exigi-lo do Poder Público.
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Art. 8° - O Poder Público Municipal, na gestão da educação, incumbir-se-á de:
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§1° - Em primeiro lugar, o Poder Público Municipal assegurará oacesso ao Ensino
Fundamental, obrigatório, a partir de 07(sete) anos de idade e facultativamente a
partir dos 06 (seis) anos.

§ 2o - Assegurado a oferta do Ensino Fundamental o Poder Público Municipal
contemplará outras etapas e modalidades de ensino, de conformidade com as
prioridades constitucionais e legais.

Capítulo IV

Da Gestão da Educação do Município

^
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I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema
Municipal de Ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e do
Estado do Mato Grosso;

II - exercer ação redistributiva em relação às suas escolas;

III - baixar normas complementares ao seu sistema de ensino;

IV - autorizar, reconhecer e supervisionar as instituições educacionais públicas e
^ privadas do seu sistema de ensino;

V- oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e com prioridade o Ensino
Fundamental.

VI - oferecer outros níveis de ensino, somente, após atendidas plenamente a
Educação Infantil e o Ensino Fundamental e com recursos acima dos percentuais
mínimos constitucionais à manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 9o- Em regime de colaboração com o Estado e a União, ao município compete
promover:

I - o recenseamento da população em idade escolar para o Ensino Fundamental, e a
dos quea ele não tiveram acesso na idade própria;

II - o chamamento escolar das crianças c jovens fora da escola;

III - ações para assegurar a freqüência dos alunos à escola;

IV - oferta suficiente de vagas para matrícula no ensino fundamental, inclusive por
meio de polarização de escolas;

V- definição conjunta de critérios c parâmetros que assegurem a eqüidade nas ações
de colaboração integradas às políticas setoriais da Secretaria de Educação do Estado,
na capacitação, formação c atualização de professores, cedências e permulas de

f pessoal;
VI - aproveitamento de recursos humanos e das redes físicas instaladas no
Município;

VII - elaboração e execução do Plano Municipal de Educação, articulado com os
(* Planos Educacionais da União e do Estado;

VIII - celebração de convênios, com o Estado e a União, decooperação técnica em
relação a recursos humanos e financeiros, ajustados à demanda e à capacidade de
atendimento de cada esfera, de modo a beneficiar a educação pública;

IX - acompanhamento e avaliação das ações realizadas em conjunto com outras
esferas administrativa.

e_
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Capítulo V

^k Da Gestão Democrática

#

Art. 10 - A gestão democrática do ensino público, definida na Constituição Federal,
na Lei Federal n° 9394/96, da Lei Orgânica do Município, será regulamentada em lei
própria.

Art. 11 - Agestão democrática do ensino público de Nossa Senhora do Livramento,
deve ser entendida como ação coletiva, princípio e prática político-filosófica de todas
as instituições e órgãos oficiais integrantes do Sistema Municipal de Ensino.
Art. 12 - Os órgãos oficiais integrantes da gestão democrática do ensino público,
suas formas de composições e atribuições, bem como, as normas de gestão, são
regulamentados em legislação própria.

•» DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO

Art. 13 - Constituem o Sistema Municipal de Ensino de Nossa Senhora do
Livramento:

I - os estabelecimentos de ensino fundamental e de educação infantil criadas
emantidas pelo Poder Público Municipal eas de educação infantil criadas emantidas
pela iniciativa privada;

II - a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

III - o Conselho Municipal de Educação, criado e regulamentado em lei
própria;

IV - o Fórum Municipal de Educação;

V - o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - CACS/FUNDEF, instituído por lei própria.

Parágrafo único. A gestão democrática norteará todas as ações de planejamento,
aboração, organização, execução e avaliação das políticas educacionais.elaboração, org

TÍTULO II

Capítulo I

Da Constituição, Organização e Funcionamento
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VI - o Conselho Municipal de Alimentação Escolar- CAE, instituído por lei
própria.

a VII - Outros Conselhos Municipais de natureza educativa que forem
^ criados.

Parágrafo único. Todos os órgãos oficiais integrantes do Sistema Municipal de
^ Ensino, criados por lei própria, ajustam-se a esta Lei no que couber.

Seção I

Dos Estabelecimentos de Ensino

Art. 14 - Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas gerais da educação
nacional c as normas complementares do Sistema Municipal de Ensino, têm as
seguintes incumbências:

I - elaborar e executar sua proposta político-pedagógica;

#• II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;

III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas;

IV - velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente:

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

VI - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da
/m. sociedade com a escola;

VII - informar os pais e responsáveis sobre a freqüência e o rendimento escolar dos
f* alunos;

VIII - elaborar seu regimento com a participação da comunidade escolar;

IX- elaborar o seu plano estratégico escolar.

Art. 15 - As escolas públicas municipais, dentro de suas disponibilidades, poderão
oferecer, sem prejuízo do ensino regular, cursos gratuitos, abertos à comunidade
local, oportunizando a ampliação e a renovação dos conhecimentos da população, e a
integração da escola com a comunidade.

Parágrafo único. No período noturno e finais de semana ou feriados, as
dependências da unidade escolar, quando não utilizadas no ensino regular, poderão
ser colocadas à disposição de entidades, grupos ou movimentos da comunidade local,
mediante prévia autorização do Conselho Deliberativo Escolar, homologado pela
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, garantindo-se a preservação do
patrimônio público.

•
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Art. 16 - As instituições públicas e privadas do Sistema Municipal de Ensino,
constarão de um cadastro de dados e informações atualizadas, organizado c mantido,
obrigatoriamente, pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 17 - A autorização, reconhecimento c renovação de reconhecimento dos cursos
das instituições educacionais do Sistema Municipal de Ensino é competência do
Conselho Municipal de Educação, sendo homologado os seus atos pela Secretaria
Municipal de Educação. Cultura e Esporte.

Art. 18 - Os estabelecimentos de educação infantil mantidos por pessoas jurídicas de
direito privado, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, devem cumprir as
normas gerais da educação nacional e das normas complementares do Sistema
Municipal de Ensino.

r-

Seção II

a Da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Art. 19 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura c Esporte é órgão gestor, de
administração, planejamento, execução, pesquisa, controle e avaliação da educação,
cultura e do esporte, do Sistema Municipal de Ensino.

Parágrafo único. As competências da Secretaria Municipal de Educação. Cultura e
Esporte são definidas, atendendo as disposições desta- Lei quanto à Educação e
disposições próprias relacionadas à Cultura e ao Esporte, conforme lei municipal
específica em Lei Orgânica do Município de Nossa Senhora do Livramento.

Art. 20 - No âmbito do Sistema Municipal de Ensino, compete a Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte:

I - coordenar o processo de definição das políticas para a educação municipal, e a
elaboração do Plano Municipal de Educação, em articulação com o Conselho
Municipal de Educação.

Parágrafo único - Compete a Câmara de Vereadores a aprovação do Plano
Municipal de Educação.

II - buscar permanentemente a qualidade da educação, com absoluto destaque para o
desempenho escolar dos alunos e a qualificação inicial, continuada e em serviço dos
profissionais da educação;

III - viabilizar o atendimento quantitativo e qualitativo no ensino fundamental c
educação infantil, de acordo com as determinações legais e as possibilidades
orçamentárias:

e
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IV - definir as políticas educacionais e estabelecer prioridades, estratégias e ações
necessárias para cumprir o compromisso legal do Município em relação à educação
escolar.

V - supervisionar e inspecionar as escolas municipais e instituições privadas de
educação infantil, de acordo com as normas do Conselho Municipal de Educação;

VI - homologar os atos do Conselho Municipal de Educação;

VII - propiciar condições para a gestão democrática no Sistema Municipal de
Ensino e a construção do projeto político pedagógico da escola com foco na
aprendizagem do educando, por meio da participação dos profissionais da educação,
dos pais dos alunos e de outros segmentos da comunidade;

VIII - organizar o sistema de dados gerenciais c de informações atualizadas do
Sistema Municipal de Ensino;

IX - elaborar e implementar seu planejamento estratégico, regimento e organograma:

X - definir, com o Conselho Municipal de Educação, padrões mínimos para o
funcionamento das escolas;

XI - desenvolver programas de capacitação e formação continuada do magistério e
do pessoal técnico-administrativo;

XII - subsidiar e participar da elaboração do orçamento anual para a educação;

XIII - implementar o regime de colaboração c parcerias, ouvido o Conselho
Municipal de Educação e o poder executivo;

XIV - gerenciar os programas suplementares de material didático escolar, transporte
e alimentação escolar do educando;

0

#

•

XV - assessorar, orientar e supervisionar administrativa e pedagogicamente os
estabelecimentos de ensino, respeitando sua autonomia, na forma da lei;

XVI - desenvolver estudos e pesquisas para subsidiar as ações educacionais no
Município;

XVII - organizar e manter quadro de pessoal efetivo, com comprovada qualificação
para o exercício de cargos e funções nos órgãos oficiais e estabelecimentos de ensino
da rede pública municipal.

I
f

Seção III

Do Conselho Municipal de Educação
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Parágrafo único. O Conselho Municipal de Educação, instituído com representação
do Poder Público e da sociedade civil organizada, terá sua estrutura, organização,
funcionamento e competências definidas em legislação específica e em regimento
próprio.

Art. 22 - Os estabelecimentos públicos de educação básica e privados de educação
infantil do Sistema Municipal de Ensino estão sujeitos às normas complementares do
Conselho Municipal de Educação.

Art. 23-0 Conselho Municipal de Educação contará com assessoria técnica, jurídica
e administrativa de apoio necessário ao desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo único - Para o funcionamento e manutenção do Conselho Municipal de
Educação consignará dotação orçamentária própria, anualmente, definida no
orçamento municipal.

Art. 21-0 Conselho Municipal de Educação é o órgão colegiado de caráter
normativo, consultivo e deliberativo do Sistema Municipal de Ensino, com funções
de assessoramcnto à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

p

p

p
Art. 24-0 Fórum Municipal de Educação, será instituído em reunião convocada
pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e pelo Conselho Municipal
de Educação, para ser espaço privilegiado da gestão democrática do ensino público

a no Município de Nossa Senhora do Livramento

Art. 25-0 Fórum Municipal de Educação terá sua estrutura, organização,
funcionamento e competências definidas e aprovadas, no seu âmbito, em regimento
próprio.

Art. 26-0 Fórum Municipal de Educação será integrado por representantes
indicados pelos diversos segmentos educacionais da sociedade livramentense, por
meio de suas respectivas entidades municipais.

§ Io - As entidades que constituirão o Fórum Municipal de Educação, referidas neste
artigo, apresentarão, após a primeira reunião, proposta de regimento a ser debatida e
aprovada pelos seus membros.

t§2o - O Fórum Municipal de Educação se reunirá:

Seção IV

Do Fórum Municipal de Educação
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a) uma vez por ano, para avaliar a situação da educação cm Nossa Senhora
do Livramento:

•

i

P
P

P

b) extraordinariamente, por convocação do Secretário Municipal de
Educação, Cultura e Esporte ou por no mínimo duas entidades promotoras,
sempre que motivo educacional relevante o exigir.

Art. 27 - A cada dois anos. o Fórum Municipal de Educação organizará c promoverá
a Conferência Municipal de Educação, para discussão das políticas públicas para a
educação municipal, redefinindo prioridades, objetivos e metas para o Plano
Municipal de Educação.

P
pt Seção V

Do Conselho do FUNDEF

Art. 28 - O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério - CACS/FUNDEF, tem sua estrutura, organização e funcionamento
definido em legislação específica.

Parágrafo único - Aos membros do Conselho, referido neste artigo, cabe elaborar e
aprovar o seu regimento próprio de funcionamento.

P

P

P

P

P

Art. 29 - Em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional -
LDB, o Plano Nacional de Educação c o Plano Estadual de Educação, a Secretaria
Municipal da Educação, Cultura e Esporte, coordenará a elaboração do Plano
Municipal de Educação - PME.

Art. 30 - O Plano Municipal de Educação de Nossa Senhora do Livramento, deve
objetivar o desenvolvimento da educação no Município, de forma integrada e
articulada às políticas e planos de educação da União e do Estado de Mato Grosso.

§ Io O Poder Público Municipal disponibilizará instrumentos, mecanismos e
metodologias modernas de planejamento educacional aos agentes e órgãos
responsáveis pela elaboração do Plano Municipal de Educação.

P

P

P

Capítulo II

Do Plano Municipal de Educação
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§ 2" Na elaboração da proposta de Plano Municipal de Educação, a Secretaria
Municipal de Educação. Cultura e Esporte contará com a colaboração e
assessoramento do Conselho Municipal de Educação.

§ 3o A proposta de Plano Municipal de Educação deverá ser submetida a parecer
prévio do Conselho Municipal de Educação, à aprovação da Câmara de Vereadores e
à sanção do Poder Executivo .

e
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Art. 31-0 Plano Municipal de Educação observará os seguintes elementos e
princípios:

I - diagnóstico da realidade sócio-educacional e histórica do Município, incluindo
dados geográficos, econômicos e aspectos culturais, e levantamento das necessidades
sócio-educacionais;

II - diretrizes pedagógicas e orientações metodológicas;

III - proposta educacional com foco na aprendizagem do educando:

IV - gestão democrática nas escolas públicas municipais;

V - autonomia pedagógica, administrativa e financeira das escolas públicas
municipais, no forma da lei;

VI - participação dos profissionais da educação e demais segmentos da comunidade
escolar e local na elaboração do Plano;

VII - definição de metas, ações e cronograma de execução do Plano;

VIII - identificação de meios e instrumentos disponíveis para implementação do
0*. Plano;

IX - previsão de parcerias e convênios com outros órgãos c entidades.

Art. 32-0 Plano Municipal de Educação deverá articular as ações e iniciativas das
instituições e órgãos educacionais existentes no âmbito do Município.

Art. 33-0 Plano Municipal de Educação, com período de vigência de dez anos, será
elaborado no prazo máximo de doze meses, contados a partir da publicação da lei que
instituir o Conselho Municipal de Educação.

t

Capítulo I

Das Definições Gerais

TITULO VI

DAS ETAPAS E DAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO E ENSINO

^

Av. Coronel Botelho, 458 - Centro - CEP: 78170-000 - N. Sra. do Livramento - MT
Tel/Fax.: (65) 351-1250 / 351-1200 - E-mail: prefeituralivramento@terra.com.br lYvrãmênto

riIFUTUIl



I
t

fjR Prefeitura Municipal de
£ 4*9Rk. Nossa Senhora do Livramento

Art. 36-0 Sistema Municipal de Ensino, por meio dos seus órgãos, definirá a
organização do currículo do ensino público municipal em séries, ciclos ou outras
alternativas, resguardando o interesse público e da comunidade escolar.r

e

Art. 34 - A educação escolar de que trata esta Lei abrange a Educação Básica em
suas etapas de ensino de educação infantil e ensino fundamental, e suas modalidades
de educação de jovens e adultos - etapa de ensino fundamental e educação especial.

Art. 35 - A educação escolar no Município tem por finalidade o desenvolvimento do
educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da
cidadania e a vida em sociedade.

Art. 37-0 Município, atendidas as normas gerais da educação nacional, organizará
a educação escolar de acordo com as seguintes diretrizes:

I - na fixação do calendário escolar, observar-se-á:

a) o mínimo de 800 horas de efetivo trabalho escolar, distribuídas em, no mínimo,
200 dias letivos, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver:

b) distribuição do mínimo de 800 horas letivas anuais, em menos de 200 dias letivos,
para atender peculiaridades locais, inclusive climáticas ou econômicas, mediante
autorização do Conselho Municipal de Educação, sem com isso reduzir o número de
horas letivas previsto na legislação em vigor.

II - a matrícula do aluno, exceto para o ingresso no ano letivo inicial do ensino
fundamental, poderá ser feita:

a) independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela
escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato, respeitada
a faixa etária mínima, e permita sua inserção na série ou etapa adequada, observadas
as normas do Conselho Municipal de Educação;

b) por promoção, para alunos daescola que cursaram com aproveitamento, a série ou
fase anterior, de acordo com o disposto no regimento da escola;

c) por transferência, para candidatos procedentes deoutras escolas;
d) por reclassificação. para série ou fase adequada, mediante avaliação com base nas
normas curriculares gerais e as do Conselho Municipal de Educação, inclusive
quando se tratar de transferências entre estabelecimentos situados no País c no
exterior;

III - na verificação do rendimento escolar dos alunos, definido no regimento
escolar, observar-se-á:

a) processo de avaliação contínua c cumulativa do desempenho do
aluno com predominância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.

•
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b) possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso
escolar;

t
i

c) possibilidade de avanço nos cursos, séries ou fases, mediante
verificação de aprendizagem, através de processo de reclassificação,
observado as normas definidas pelo Conselho Municipal de Educação;

d) aproveitamento de estudos concluídos com êxito;

e) obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao ano
letivo, para alunos de baixo rendimento escolar;

IV - no controle de freqüência dos alunos, conforme disposto no regimento escolar,
atendida as normas gerais do ensino, será observado:

a) a freqüência mínima, para aprovação, de 75% do cômputo geral
de horas letivas anual, previstas na matriz curricular.

b) a data da matrícula do aluno na escola, em qualquer época do ano
letivo, para cálculo do percentual de freqüência;

V - na definição da parte diversificada do currículo das escolas de ensino
fundamental da rede municipal de ensino, cm complementação à base comum
nacional, será observada:

a) a inclusão de, pelo menos, uma língua estrangeira moderna, escolhida
pela comunidade escolar, a partir do quinto ano letivo do ensino
fundamental;

b)a inclusão de componentes curriculares que atendam à proposta
pedagógica da escola, conforme normas estabelecidas pelo Conselho
Municipal de Educação.

Art. 38 - A jornada escolar no ensino fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas
de trabalho curricular efetivo, com freqüência exigível e orientação de professor, de
acordo com a proposta pedagógica da escola.

Parágrafo único. São ressalvados os cursos noturnos e as formas alternativas de
organização escolar devidamente autorizadas pelo Conselho Municipal de Educação.

Art. 39 - A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, em conjunto com o
Conselho Municipal de Educação, definirá a relação adequada entre número de
alunos e professor, a carga horária e as condições materiais dos estabelecimentos de
ensino.

Art. 40 - Cada estabelecimento de ensino, com gestão escolar própria, elaborará, com
a participação da comunidade escolar, seu projeto político pedagógico, de acordo
com a legislação vigentee as normas do Conselho Municipal de Educação.t

•
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a Capítulo II

Da Educação Infantil

9

Art. 41 - A educação infantil, etapa inicial da educação básica, será oferecida
gratuitamente na rede pública municipal de ensino e terá como objetivo:

I - o desenvolvimento integral da criança até os 06 (seis) anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social;

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento

i
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II - proporcionar à criança o desenvolvimento de sua auto-estima. o convívio no seu
processo de socialização, com a percepção das diferenças e contradições sociais.
Art. 42 - A educação infantil será oferecida às crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos
de idade, em creches ou instituições equivalentes e às crianças de 04 (quatro) a 06
(seis) anos de idade, em pré-escolas.

Art 43 - A avaliação, naeducação infantil, será efetivada mediante acompanhamento
e registro do desenvolvimento da criança, sem o objetivo de promoção, mesmo para o
acesso ao ensino fundamental.

Capítulo III

Do Ensino Fundamental

9

9
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,

<* das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade, do respeito
aos direitos humanos e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social;

IV - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição
de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;

V - a consciência crítica e a organização para a transformação social.

Art. 45 - A matrícula no ensino fundamental é obrigatória a partir dos 07 (sete) anos
de idade e facultativa a partir de 06 (seis) anos.

Av. Coronel Botelho, 458 - Centro - CEP: 78170-000 - N. Sra. do Livramento - MT
Tel/Fax.: (65) 351-1250 / 351-1200 - E-mail: prefeituralivramento@terra.com.br lVvramento

9

Art. 44 - No Sistema Municipal de Ensino, o ensino fundamental obrigatório e
gratuito na escola pública, com duração mínima de 08 (oito) anos, tem por objetivo a
formação básica do cidadão, mediante:

I - o desenvolvimento da capacidade de aprender e de socializar o que aprendeu, o
domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
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Parágrafo único. Entende-se por efetivo trabalho escolar momentos diferenciados
das atividades pedagógicas e que envolvam o docente, o discente e os conteúdos
programáticos, objetivando diretamente à aprendizagem do aluno.0
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Art. 46 - A jornada escolar no ensino fundamental incluirá, pelo menos, quatro horas
diárias de efetivo trabalho escolar.

Art. 47 - A proposta curricular do ensino fundamental deve ser composta por uma
base nacional comum, complementada por uma parte diversificada, para atender as
características regionais e locais da sociedade, regulamentada pelo Conselho
Municipal de Educação.

Art. 48 - A sistemática de avaliação do ensino fundamental deve ser disciplinada no
regimento escolar, observando as normas gerais do ensino, sobrepondo os aspectos
qualitativos sobre os quantitativos.
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Capítulo IV

Da Educação de Jovens e Adultos
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Art. 54 - As normas e regulamentos complcmentares para a educação de jovens e
adultos, etapa de ensino fundamental, para cursos e exames, serão emanadas do
Conselho Municipal de Educação, em conformidade com a legislação nacional em
vigor.:

Art. 49 - A educação de jovens e adultos, etapa de ensino fundamental, modalidade
de ensino da educação básica, será destinada àqueles que não tiveram acesso à
escolarização em idade própria.

Art. 50 - A educação de jovens e adultos, etapa de ensino fundamental, desenvolvida
nas escolas da rede pública municipal, deverá atender aos interesses, necessidades e
condições de vida e de trabalho do alunado, em consonância com as Diretrizes
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos.

Art. 51 - A educação dejovens e adultos, etapa de ensino fundamental será oferecida
através de cursos regulares c exames supletivos, conforme normas estabelecidas pelo
Conselho Municipal de Educação.

Art. 52-0 Poder Público Municipal deverá garantir oferta gratuita de educação de
jovens e adultos, etapa de ensino fundamental, com os mesmos padrões de qualidade,
viabilizando e estimulando o acesso e a permanência do aluno trabalhador na escola.

Art. 53-0 Sistema Municipal de Ensino poderá oferecer, em colaboração com o
Estado, cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do
currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular.

<&-

Av. Coronel Botelho, 458 - Centro - CEP: 78170-000 - N. Sra. do Livramento - MT
Tel/Fax.: (65) 351-1250 / 351-1200 - E-mail: prefeituralivramento@terra.com.br lívraménto

P1IPÍITUIA tt



0

9

'0
0

0

9

0

0

9

9

0

0

9

0

9

0

0

0

0

0

9

0

0

0

*

0

0

0

*
0

9

9
t

i

:
l

r

Prefeitura Municipal de
Nossa Senhora do Livramento

Capítulo V

Da Educação Especial

Art. 55 - Entende-se por educação especial a modalidade de educação de educação
básica, prevista na Lei Federal n° 9.394/96, oferecida preferencialmente na rede
regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

Art. 56 - São considerados educandos portadores de necessidades especiais aqueles
com alta habilidade, superdotação, talentos: dificuldade mental, visual, auditiva,
físico-motora ou múltiplas; e conduta típica de síndromes, quadros psicológicos ou
neurológicos.

Art. 57 - A educação especial tem como objetivo:

I - desenvolvimento global das potencialidades dos alunos;

II - incentivo à autonomia, cooperação, espírito crítico e criativo da pessoa portadora
de necessidades especiais;

III - preparação dos alunos para participarem ativamente no mundo social e cultural,
especialmente do trabalho e das artes;

IV - freqüência à escola, respeitando o ritmo próprio do aluno;

V - atendimento educacional adequado às necessidades especiais do alunado, no que
se refere a currículos adaptados, métodos, técnicas e material de ensinodiferenciados,
ambiente emocional e social favoráveis, c profissionais da educação devidamente
motivados e qualificados;

VI - avaliação permanente, com ênfase no aspecto pedagógico, considerando o
educando cm seu contexto biopsicossocial, visando à identificação de suas
possibilidades de desenvolvimento;

VII - envolvimento familiar e da comunidade no processo de desenvolvimento
global do educando.

Art. 58 - Será assegurado aos educandos portadores de necessidades especiais, no
sistema Municipal de Ensino:

I - propostas de atendimento específico, de acordo com os objetivos da educação
especial;

II - serviços de apoio especializado, salas de recursos, classes especiais c apoio
pedagógico;

III - atendimento na educação infantil e no ensino fundamental;
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IV - Atualização permanente dos profissionais que atuam na educação especial.

Capítulo VI

Da Educação Rural

0
Art. 59 - Os estabelecimentos de ensino do meio rural receberão, do Poder Público

m. Municipal, especial atenção, através de:

I - proposta curricular para atender às reais necessidades dos alunos cm articulação
com a cultura local e as dimensões gerais do conhecimento, baseada nos projetos e

i». programas de âmbito nacional, estadual e municipal;

II - oferta de transporte escolar e melhoramento das condições didático-pedagógicas
das escolas no meio rural;

III - formação continuada aos docentes, por meio da integração e reunião de
profissionais dediversas escolas para estudo, planejamento e avaliação das atividades

^ pedagógicas.

0
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0

Art. 60 - São profissionais da educação da rede municipal de ensino de Nossa
Senhora do Livramento, os integrantes do magistério público municipal e servidores
públicos municipais quando no exercício de funções de apoio que não as
pedagógicas, como as de agente administrativo, agente de serviços gerais,
merendeiras c vigias, lotados em unidades escolares ou em órgãos do Sistema
Municipal de Ensino.

Art. 61 - São membros do magistério público municipal os profissionais da
educação que exercem a docência e atividades de suporte pedagógico ao processo de
ensino-aprendizagem em unidades escolares ou em órgãos do Sistema Municipal de
Ensino.

Art. 62-0 Poder Público Municipal promoverá, no Sistema Municipal de Ensino, a
valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes:

I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos;
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licença remunerada
periódica para esse fim, na forma da lei;

^
Av. Coronel Botelho, 458 - Centro - CEP: 78170-000 - N. Sra. do Livramento - MT

Tel/Fax.: (65) 351-1250 / 351-1200 - E-mail: prefeituralivramento@terra.com.br lVvraménto

0

0

0

0

9

0

0

0

9

TITULO V

DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO



0

'9
9

9
0

III - piso salarial profissional definido em lei própria, que garanta remuneração

9
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condigna e justa para o bom desempenho de suas funções;

IV - valorização e progressão funcional baseadas na habilitação ou titulação c na
avaliação do desempenho, definidas no Estatuto do Servidor Público c Plano de
Carreira do Magistério Público:

§

V - horas de atividades, compreendidas como período reservado a estudos,
planejamento, preparação de aulas e avaliação, incluídas na jornada de trabalho de
todos os professores efetivos da rede pública municipal de ensino na função docente:

VI - condições adequadas de trabalho;

VII - liberdade de opinião, de comunicação e divulgação de suas opiniões, idéias e
convicções político ideológicas.

VII- direito e dever dos docentes a participação na elaboração do projeto político
pedagógico, regimento escolar e demais regulamentos escolares.

Art. 63 - Os servidores públicos municipais, de que trata o art. 60 desta lei. integram
a comunidade escolar e serão valorizados por meio de:

I - ingresso por concurso público de provas ou de provas e títulos:

II - remuneração compatível com seu grau de escolaridade:

III - condições adequadas de trabalho:

IV - garantia de plano de carreira.

V - participação em programas especiais de capacitação e aperfeiçoamento
periódicos, organizados pela Secretaria Municipal de Educação. Cultura e Esporte.

Art. 64-0 Poder Público Municipal, caso seja necessário, poderá efetuar contratos
por tempo determinado, autorizados por lei, para atender excepcional interesse
público da educação.

Art. 65 - Poderá, qualquer cidadão, habilitado legalmente, exigir a abertura de
concurso público de provas e títulos para cargo de instituição pública de ensino que
estiver sendo ocupado por professor não concursado. por mais de dois anos.
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ressalvados direitos adquiridos.

Art. 66-0 docente incumbir-se-á de:

I - participar da elaboração, implementação, execução e avaliação do
projeto político-pedagógico da escola;

0

0

0

0
f* II - elaborar e cumprir plano de trabalho, em conformidade com o

projeto político-pedagógico do estabelecimento de ensino;

III - zelar pela freqüência e a aprendizagem dos alunos;
•
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TÍTULO VI

DOS RECURSOS FINANCEIROS
0

Art. 67 - O Poder Público Municipal destinará à educação os recursos originários de:

I - receitas de impostos próprios;

II - receitas de transferências constitucionais e outras;

III - salário-educação c outras contribuições sociais;

IV - incentivos fiscais:

V - outras fontes previstas em lei.

Art. 68-0 Município aplicará, anualmente, nunca menos que 25% ( vinte e cinco
por cento), da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências
constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino.

Art. 69-0 poder Público Municipal deverá garantir recursos financeiros necessários
às escolas públicas municipais, para a manutenção e desenvolvimento do ensino.

§ Io A aplicação desses recursos financeiros deverá estar consonante ao projeto
político-pedagógico da escola.

§ 2o As escolas deverão prestar contas da aplicação dos recursos recebidos, na forma
da lei, à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Art. 70 - Considera-se como de manutenção e desenvolvimento do ensino, no
Município, as despesas realizadas com:

I - remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais da educação, lotados e
efetivamente em exercício nas unidades integrantes da rede municipal de ensino;

II - aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao funcionamento da rede de escolas públicas municipais;

III - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
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IV - estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor
rendimento escolar;

V - ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de
participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao
desenvolvimento profissional;

VI - colaborar com as atividades de articulação da escola com as
famílias e a comunidade.

ê^
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IV - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao
aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;

V - concessão de bolsa de estudo a alunos de escolas públicas municipais;

VI - amortização c custeio de operações de crédito destinadas a atender os dispostos
nos incisos deste artigo;

VII - aquisição de material escolar e manutenção de programas de transporte escolar;

VIII - realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do Sistema
Municipal de Ensino.

Art. 71 - Não constituirão despesas de manutenção c desenvolvimento do ensino
aquelas realizadas com: •

I - subvenção a instituições públicas e privadas de caráter assistência!, desportivo ou
cultural;

II - formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou
civis, inclusive diplomáticos;

III - programas suplementares de alimentação, assistência médica, odontológica,
I* farmacêutica, psicológica ou outras deassistência social;

IV - obras públicas de infra-estrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou
indiretamente a rede escolar;

V - pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou quando efetivada
fora do sistema de ensino que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua
qualidade ou a sua expansão;

VI - pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de
função e em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino, c inativos;
VII - concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas privadas, ressalvado o
disposto no artigo 213, §1°, daConstituição Federal.
Art. 72 - As normas gerais da gestão financeira da educação pública municipal
deve ser definida em lei própria, em conformidade com o disposto da Lei Orgânica
do Município.
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TÍTULO IX

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ETRANSITÓRIAS
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Art. 73 - A atividade profissional do magistério será exercida nos estabelecimentos
de ensino público municipal exclusivamente por profissionais habilitados na área da
educação.

Art. 74 - A falta de material escolar e de uniforme, quando este for exigido, não se
constituirá em impedimento para que o aluno possa participar das atividades
escolares.

Art. 75-0 Poder Público Municipal terá um prazo de 06 (seis) meses, contados da
data de publicação desta Lei, para organizar o Sistema Municipal de Ensino, com
vistas à institucionalização do previsto na presente legislação.

Art. 76-0 Poder Público Municipal comunicará à Secretaria Estadual de Educação
c ao Conselho Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, a criação do Sistema
Municipal de Ensino de Nossa Senhora do Livramento .

Art. 77 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Livramento, 24 de novembro de 2003.

CARLOS ROBERTO DA COSTA

Prefeito Municipal

A Presente Leifoi afixada no
quadro mural desta Prefeitura.
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