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LEI N° 774/16                                                                               DE 08 DE  MARÇO DE 2016. 

 

Institui o Plano Municipal de Educação - 

PME, na forma que indica e dá outras 

providências. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTANA DO ARAGUAIA, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 

 

 Art. 1º - Fica Instituído o Plano Municipal de Educação - PME, referenciado em 

conformidade com o Art. 214 da Constituição Federal, com a Lei Federal 13.005/2014 (Plano 

Nacional de Educação), com o Projeto de Lei Federal Nº 8035/10 (PNE 2011/2020), com a Lei 

Federal Nº 9394/1996 (LDB), a Lei Federal Nº 8.069/90 de 13 de julho de 1990, a Lei Estadual nº 

8.186/2015 (Plano Estadual de Educação) e pela Lei Orgânica Municipal, na forma de ANEXOS 

com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição. 

 

 Art. 2º São diretrizes do PME - 2015/2025: 
 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais; com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de descriminação; 

IV - melhoria da qualidade do ensino; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase em valores morais e éticos que orientem 

a formação de uma sociedade mais justa, igualitária e respeitosa;  

VI - promoção da sustentabilidade socioambiental; 

VII - promoção humanística, científica e tecnológica do Município; 

VIII - Assimilação dos repasses estaduais e federais na aplicação de recursos públicos em educação 

como proporção do Produto Interno Bruto – PIB de modo assegurar o atendimento às necessidades 

de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos profissionais da educação; e 

X - difusão dos princípios da equidade, do respeito à diversidade e a gestão democrática da educação. 

 

 Art. 3º - O Plano Municipal de Educação, é fruto da colaboração e elaboração com 

incorporação das Diretrizes e adaptação das metas e estratégias da Lei Federal Nº 13.005/2014 

(PNE2011/2020) e ainda com estratégia próprias, pautado no diagnóstico e construído de forma 

Democrática, Coletiva e Participativa, por 320 munícipes, que participaram como delegados na 

Conferência Municipal de Educação para elaboração do PME realizada nos dias 19 e 20 de janeiro do 

corrente exercício, com redação final e base financeira e quantitativa realizada pelo Comitê de 

Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, eleito na Conferencia, sob a 

coordenação do Conselho Municipal de Educação - CME e apoio Estrutural da Secretaria Municipal 

de Educação - SEMED, em conformidade com os Planos Nacional e Estadual de Educação. 

 

 Art. 4º - O Plano Municipal de Educação contém a Proposta Estrutural da Educação do 

Município para o período de 2015 à 2025, com suas respectivas Metas Propostas e ações constantes 

dos Anexos. 
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 Parágrafo Único - O Município fará publicar o Plano Municipal de Educação, bem como 

manterá sitio (site) na rede mundial de computadores, para divulgar a execução das ações por meta, 

como também adaptará a Lei Orçamentária para o exercício de 2016 e as Leis Orçamentárias de cada 

Exercício de sua vigência, relativas às receitas e despesas com a Educação e as Metas e Estratégias 

do PME. 

 

 Art. 5º - Fica criado o Comitê de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de 

Educação, que fará relatórios semestrais sobre o cumprimento das Metas Propostas e convocará 

conjuntamente com Conselho Municipal de Educação – CME a Conferência a cada 2 anos ao longo 

do período de vigência deste PME para aferir a evolução das metas estabelecidas e para revisão do 

PME, sob a Coordenação do CME. 
 

§ 1º - O Comitê de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal terá a seguinte composição: 
 

I - representantes do Poder Público: 
 

a) - 02 (dois) representantes da Prefeitura Municipal, escolhidos e indicados pelo (a) Chefe do 

Executivo, sendo um (a) oriundo (a) da Secretaria de Educação Municipal; 

b) – 02 (dois) representantes do Conselho Municipal de Educação - CME, escolhido e indicado 

dentre os titulares; 

c) - 02 (dois) representantes do Legislativo Municipal escolhidos e indicados pelo presidente da casa 

de Leis.  

d) - 01 (um) representante do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, 

escolhido e indicado dentre os titulares. 

e) 01 (um) representante do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente - 

CMDCA, escolhido (a) e indicado (a) dentre os titulares; 
 

II - representantes da sociedade civil: 
 

a) - 02 dois representantes dos (as) trabalhadores (as) em Educação do Magistério, eleitos (as) em 

plenária do Segmento durante a Conferencia Municipal de Educação, composta por professores (as) 

do quatro efetivo e estável; 

b) - 02 (dois) representantes dos (as) estudantes, maiores de 14 (quatorze) anos, eleitos (as) em 

plenária do Segmento durante a Conferência Municipal de Educação; 

c) - 02 (dois) representantes dos Pais e ou responsáveis por alunos (as), eleitos (as) na plenária do 

Segmento durante a Conferência Municipal de Educação; 

d) - 02 (dois) representantes das Entidades da Sociedade Civil (associações de bairros, movimentos 

populares, Igrejas, conselhos de escola, associações de pais e outras entidades representativas), 

eleitos (as) na plenária do Segmento durante a Conferência Municipal de Educação. 

e) - 02 (dois) representantes dos trabalhadores da educação (Administrativos), eleitos em plenária do 

Segmento durante a Conferência Municipal de Educação, composta por Servidores do quadro efetivo 

e estável; 
 

§ 2º - Os recursos para custeio das atividades do Comitê de Avaliação e Monitoramento do PME, 

para publicação dos seus relatórios e para realização das Conferências bienais, serão consignados nas 

Leis Orçamentárias de cada Exercício Correspondente. 

  

 Art. 6º - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão a conta de dotações 

orçamentárias contidas obrigatoriamente nos orçamentos vindouros do Município. 
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 Art. 7º - O Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais, deverão 

obrigatoriamente ser reformulados e formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações 

orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PME - 2015/2025 a fim de 

viabilizar sua plena execução. 
 

§ 1º – Os respectivos Orçamentos antes de serem enviados ao Legislativo, para aprovação, deverão 

passar previamente pelo crivo do Comitê de Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de 

Educação, para verificação de compatibilidade com o PME, conforme descrito no caput do Artigo. 
 

§ 2º – Para efetivação do constante no Parágrafo anterior o Comitê de Avaliação e Monitoramento do 

Plano Municipal de Educação, emitirá parecer que será obrigatoriamente anexado aos orçamentos e 

sem o qual a proposta Orçamentária referente à Educação não poderá caminhar nas comissões do 

Legislativo. 

 

 Art. 8º - O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB será utilizado para 

avaliar a qualidade do ensino a partir dos dados de rendimento escolar apurados pelo censo escolar da 

educação básica, combinados com os dados relativos ao desempenho dos estudantes apurados na 

avaliação nacional do rendimento escolar. 
 

§1º- O IDEB é calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira – INEP, vinculado ao Ministério da Educação; 
 

§2º- O Município empreenderá estudos para desenvolver outros indicadores de qualidade relativos ao 

corpo docente e à infraestrutura das escolas de educação básica. 

 

 Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Gabinete do Sr. Prefeito Municipal de Santana do Araguaia – PA, 08 de março de 2016. 
 

 

 

EDUARDO ALVES CONTI 

Prefeito Municipal 

 
 

Registrada na Secretaria Municipal de Administração – PA, 08 de março de 2016. 

 

 

 

 
EUENES RODRIGUES DA SILVA  

Sec. Munic. de Administração 

 


