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LEI N° 393/2007

Disp6e    sobre    a    criagao  .do    Conselho
Mimicipal      de      Acompanhamento      e
Controle Social do Fundo de Manutengao
e Desenvolvimento da Educagao Basica e
de    Valorizagao    dos    Profissionais    da
Educagao-Conselho do FUNDEB.

0  PREFEIT0  MINICIPAL  DE  CONCEICA0  D0  JACUIPE,  no  uso  de
suas  atribuig6es  e  de  acordo  com  o  disposto  no  art.  24,  §1°  da medida  Provis6ria  n°
339, de 28 de Dezembro de 2006,  sanciona a seguinte Lei:

Art.1°  -Fica  criado  no  ambito  do  municipio  de  Conceigao  do  Jacuipe,    o  Sistema
Municipal  de  Ensino,  mos termos  que  disp6em  o  artigo  211,  da  Constituigao  Federal
de  1988,  da Lei Federal 9394  de 20 de Dezembi.o  de  1996,  que fixa Diretrizes e Bases
da Educagao Nacional e paragrafo hnico do art.  128, da Lei Organica do Municipio de
Conceigao do Jacuipe, assim constituido:

I-   do Orgao da Secretaria Municipal de Educagao, cultura e Esportes;
11-  do Orgao do Conselho Municipal de Educagao do Municipio;
Ill-      das lnstituig6es de Educagao  Basica,  compreendidas as que ofertam a Educagao
lnfantil   de   03   (tres)   a   05   (cinco)   anos   de   idade   e,   as   que   ofertam   o   Ensino
Fundamental,   compreendidas   as   que   atendem   a   faixa   etaria   de   06   (seis)   a   14

(quatorze)  anos,  referente  ao  periodo  que  se  estende  da  la  ate  a  9a  serie,  incluindo  as
creches  que  atendem  a criangas  na  faixa etaria  de  0  a  3  anos,  que  comp6em  a Rede
Municipal de Ensino mantidas pelo poder Ptiblico Municipal;

IV-      das Instituig6es de  Educagao Basica.  modalidade que oferta o atendimento a
creches, pr6-escolas e/ou Educagao lnfantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada.

Parf grafo  bnico  -  A  Organizagao  do  Sistema  Municipal  de  Ensino  se  clara  em
regime de colaboragao com os Sistemas de Ensino Federal e Estadual da Bahia.

AIf .  2° 0 Municipio por meio  do  seu  Sistema Municipal  de Ensino,  em observancia a
Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da Educagao  da  Educagao  e  legislagao  pertinente,  atuarao
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prioritariamente  na Educagao  Basica (atendimento  a creches,  Educagao  Infantil,  Pr6-
escolas e Ensino fundamental):

I  -  0  Municipio  p,odera  optar  em  atuar  em  oiitras  modalidades  de  ensino,  somente
quando   estiverem   atendidas   as   necessidades  da   sua  area  de   competencia   e   com
recursos   acima   dos   percentuais   minimos   vinculados   pela   Constituigao   Federal   a
manutengao e desenvolvimento do ensino.

11  -  0   Sistema  Municipal  de  Ensino  assegurara  a  Educagao  Basica  noturna  pela
sistematica  regular  atrav5s  da  oferta  da  Educagao  para  Jovens  e  Adulto,  visando
atender  a  populagao  estudantil  que  nao  teve  acesso  ou  continuidade  de  estudos  no
Ensino Fundamental na idade pr6pria,  inclusive para aqueles que nao tiverem  acesso
ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental na idade pr6pria, mediante cursos
e/ou exames supletivos.

Ill - oferecer a Educagao lnfantil em creches ou entidades equivalentes, para criangas
ate 03  (tres) anos de idade, conforme art.  5° da Lei  11.274/2006;

IV - ofertar pre-escolas para criangas de 04  (quatro) a 05  (cinco) anos,  conforme art.
5°daLei    11.274/2006;

V-   assegurar,   com   prioridade,   o   Ensino   Fundamental   com   duragao   de   09   anos,
matriculando  a populagao  estudantil  a partir  de  06  (seis)  anos,  na  la  s5rie  basica  do
Ensino   fundamental,   implementando   condig6es   fisicas   e   pedag6gicas,   conforme
disposto no art.  5° da Lei  11.274/2006;

VI -  atingir a taxa  l{quida de  escolarizagao  de  pelo menos  95°/o  (noventa e  cinco  por
cento) de 07 (sete) a  14 (quatorze) anos,  confoi.me art.  87,  §  3°, alinea Z7;

VII  -  atender  aos  portadores  de  necessidades  especiais,  preferencialmente  de  forma
inclusiva,    conforme    disp6e    a   MP    n°    139/2003,    que    institui    o    Programa    de
Complementagao   ao   Atendimento   Educacional     Especializado   aos   Portadores   de
Deficiencia,  de  modo  a  assegurar  sua  oferta  na  rede  regular  de  ensino,  oferecendo
atividades complementares, quando necessario;
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VIII -notificar ao Conselho Tutelar do Municipio,  ao juiz competente da Comarca e
ao   respectivo   representante   do   Minist5rio   Ptiblico      a   relagao   dos   alunos   que
apresentem  quantidade  de  faltas  acima  de  50°/o  (cinqtienta por  cento)  do  percentual
permitido em lei, cgnforme Lei n° 9394/96, art.12, inciso VIII;

IX -tomar obrigat6ria a Educagao Fisica,  como  componente  curricular,  ajustando-se
as  faixas  etarias  e  as  condig6es  da  populagao   escolar,   sendo   facultada  ao   aluno,
conforme  §  3°, incisos I,11,Ill, IV e VI, do art.  26 da lei 9394/96;

X -considerar como passiveis de receberem financiamento e subveng6es ptiblicas,  as
escolas  comunitarias  e  filantr6picas,  entendidas  as  que  sao  instituidas por grupos  de

pessoas  fisicas  ou por uma ou  mais  pessoas juridicas,  inclusive  cooperativas  de  pais,
professores  e  alunos,  que  incluam  em  sua  entidade  mantenedora  representantes  da
comunidade,  segundo disp6e o inciso 11 do art.  20 da Lei  11.183/2005;

Xl - disponibilizar material escolar e alimentagao escolar aos estudantes da Educagao
Basica, observando-se a LOA;

XII   -   ofertar  programas   de   atendimento   medico   e   laboratorial,   oftalmol6gico   e
dentario para os alunos vinculados ao Sistema Municipal de Ensino;

XIII - implantar a avaliagao institucional como instrumento de definigao e redefinigao
de orientag6es e ag6es;

XIV  -  instituir  a  avaliagao  educacional  como  instrumento  de  desenvolvimento  de

potencialidades e superagao de dificuldades;

XV  ~  estimular  a permanencia  do  aluno  na  escola,  assim  como,  combater  a  evasao
escolar atrav5s da manutengao e de urn padrao minimo de qualidade da educagao;

XVI  -   adequar  o   curriculo   e   o   calendario   escolar   as   peculiaridades   municipais,
atendidas  as   condig6es   cliiiiaticas,   de  producao,   socioculturais  e   econ6micas,   que

possam influir no desempenho escolar;

XVII -contribuir para a erradicagao do trabalho infantil no Municipio;
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XVIII  -   oferecer programa  de  educagao  para  o  transito  e  seguranga,  aos  alunos  em
idade escolar e a populagao interessada;

XIX - oferecer programa de Educagao Ambiental no ambito do Sistema Municipal de
Ensino;

XX  -   ofertar   obrigatoriamente   o   ensino   de   Hist6ria,   e   Cultura  Afro-Brasileira,
instituindo o dia 20 de Novembro como o Dia Nacional da Consciencia Negra.

Art.  3° A  Secretaria Municipal  de  Educagao,  Cultura e Esporte 5 o  6rgao pr6prio   do
Sistema   Municipal   de   Ensino,   para   planejar,   coordenar,   executar,   acompanhar,
supervisionar e avaliar as atividades de ensino a cargo do Poder Ptiblico Municipal, no
ambito  da  Educagao  Basica  podendo  organizar-se  com  lastro  no  que  estabelece  os
artigos 23  e 24  da Lei 9394  de 20 de Dezembro de  1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educagao -LDB).

§   1°  Para  cumprir  suas  atribuig6es  a  Secretaria  Municipal  de  Educagao  e  Cultura
contara com:

I -estrutura administrativa pr6pria, regulamentada em lei, por decreto municipal;

11 -pessoal contratado para cargos em comissao, nomeados por decreto;

Ill  -  pessoal  de  carreira,  segundo  regulamentagao  em  lei,  com  acesso  por  concurso

ptiblico e, pessoal admitido para prestagao de servigos temporarios;

IV - conta bancaria pr6pria para movimento dos recursos vinculados a manutengao e
desenvolvimento  do ensino (Educagao Basica) e outros recursos,  de responsabilidade
do  titular  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao  e  Cultura,  conforme  estabelece  o
artigo 69, da Lei de Diretrizes e Bases da Educagao -LDB.

Art.  40 As ag6es da Secretaria Municipal de Educagao,  Cultura e Esporte pautar-se-ao
nos   principios   da   gestao   democratica,    produtividade   e   racionalidade   sistemica,

priorizando a descentralizag.5o das decis6es pedag6gicas e administrativas.
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Art.  5° a Secretaria Municipal de Educagao,  Cultura e Esportes,  com base na meta n°
24  do  Plano  Nacional  de  Educagao  buscara  desenvolver  urn  padrao  de  gestao  que
tenha    como    elementos    a    destinagao    de    recursos    para    as    atividades-fim,    a
descentralizagao,  a, autonomia  da  escola,  a  equidade,  o  foco  na  aprendizagem  dos
alunos e a participagao da comunidade.

Art.  6°   0 Conselho Municipal de Educagao,  criado pelo  artigo  133,  da Lei  Organica
do Municipio de Conceigao do Jacuipe -e,  estruturado pela Lei Municipal n°  12/97,e
6rgao  colegiado  composto  pr  segmentos,  entidades  civis  e  Poder  Ptiblico  de  carater
permanente, que exercera fung6es normativas, consultivas, deliberativas, propositivas,
mobilizadoras  e  fiscalizadoras  da Pol{tica Municipal  de  Educagao,  empreendida pelo
Poder  Ptiblico  na  competencia  do  Municipio  de    Conceigao  do  Jacuipe,  possuindo,
dentre outras, as seguintes atribuig6es:

I -colaborar com o Poder Executivo na definigao das politicas de educagao escolar do
municipio  elaborando  propostas  para o  Piano  Municipal  de  Educagao  e  para  as  Leis
Orgamentarias Anuais e Plurianuais;

11  -  definir  as  diretrizes  do  Projeto  Politico-Pedag6gico  das  unidades  escolares  do
Sistema Municipal de Educagao;

Ill  -  definir  as  diretrizes  curriculares  para  a  Educagao  Basica,  compreendidas  pela
Educagao  Infantil  e  Ensino  Fundamental,  estruturada  conforme  consta  nas  Leis  n°
11.274/06,11.114/2005,10.793/2003,10.539/2003,10.328/2001,  Lei  n°  10.172/2001,

9.475/97 e demais alterag6es Lei de Diretrizes e Bases da Educacao.

IV - autorizar e  credenciar as  instituig6es  de  ensino  mantidas pela  iniciativa privada

que oferecem a Pr5-Escola e Educagao lnfantil;

V - autorizar e   credenciar as  instituig6es de ensino mantidas pela rede municipal de
ensino que oferecem Educagao Basica em quaisquer das etapas e modalidades;

VI   -   autorizar   os   cursos   no   ambito   da  Educagao   Basica,   inclusive   profissional,
oferecidos por instituig6es credenciadas mantidas pelo municlpio;
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VII  -  implementar,   convocar  e  realizar  bianualmente  o   Congresso  Municipal   de
Educagao, com avaliagao e reavaliagao da execugao das ag6es da Politica de Educagao
no  Municipio,   em  conformidade  com  que  estabelece  a  Lei   10.172/2001,   o  Piano
Municipal de Educagao e da Lei Organica Municipal;

VIII -fiscalizar as escolas abrangidas pelo Sistema Municipal de Ensino para garantir
e aperfeigoar sua qualidade;

IX -estabelecer normas complementares para  o Sistema Municipal de Educagao;

X ~ aprovar relat6rio anual da Secretaria Municipal de Educagao regulamentara,  com
base  no  seu  regimento  interno  e  nas  altera€6es  legislativas,  as  dedug6es  das  suas
competencias,  incluindo-se  as atribuig6es delegadas pela Lei de Diretrizes  e Bases da
Educagao Nacional e legislacao pertinente.

Paragrafo Unico - 0 Conselho Municipal de Educagao regulamentara,  com base no
seu   Regimento    Interno    e   nas   alterag6es    legislativas,    as    adequag6es   das    suas
competencias,  incluindo-se  as  atribuig6es delegadas pela Lei de Diretrizes  e Bases da
Educagao Nacional e legislagao pertinente.

Art.  5° As unidades escolares de Educagao Basica, compreendidas pelos segmentos da
Educagao  Infantil,  Pr6-escolas,  e  Ensino  Fundamental  da Rede  Municipal  de  ensino,
elaboragao periodicamente do  seu Projeto Politico-Pedag6gico e o Regimento Escolar
dentro  dos  parametros  da  politica  educacional  do  Municipio  e  de  progressivos  graus
de autonomia, os quais sao encaminhados a Secretaria Municipal de Educagao, cultura
e   Esporte   e,   posteriormente   ao   Conselho   Municipal   de   Educagao   para   analise,
apreciagao e/ou aprovagao.

Paragrafo  tJnico -0  Projeto  Politico  Pedag6gico  e  o  Regimento  Escolar,  al5m  das
disposig6es   legais   sobre   a   Educagao   Basica   do   Municipio,   constituir-se-ao   em
referencias para a autorizagao de cursos e avaliagao de qualidade,  assim como, para a
fiscalizacao   das   atividades   dos   estabelecimentos   de   ensino   de   competencia   do
Conselho  Municipal  de  educagao  e  da  Secretaria  Municipal  de  Educagao,  Cultura  e
Esporte.
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Art. 60 As unidades escolares mantidas pela iniciativa privada que oferecem Educagao
Infantil,   incluindo   creches   e   pre-escolas,   devem   ser   credenciadas   e   autorizadas
segundo  diretrizes  emanadas pelo  Conselho  Municipal  de  Educagao,  sem  o  qual  nao
estarao aptas a obter alvara de funcionamento.

Art.  7°  Todos  os  estabelecimentos  de  Educacao  Basica,  compreendidos  aqueles  que
oferegam  a  modalidade  Educagao  Infantil,  creches  e  pr6-escolas  serao  fiscalizados
pelo   setor   competente   da   Secretaria  Municipal   de   Educacao,   Cultura  e   Esporte,
conforme  normas  do  Conselho  Nacional  de  Educagao  e,  localmente,  do  Conselho
Municipal  de  Educagao  e,  do  Projeto Politico  Pedag6gico  proposto  por cada  unidade
escolar.

Paragrafo   Unico  -Caso   sejam   constadas   irregularidades  na  oferta  da  Educagao
Basica,  modalidade  Educagao  Infantil,  Pr6-escolas  e  Creches  nas  escolas  mantidas
pela   iniciativa   privada,   sera   dado   urn   prazo   variavel   conforme   a   proporgao   do
problema  detectado,   para  que   sejam   realizadas   as   devidas   correg6es,   sendo   que,
decorrido  o  periodo  estipulado,  sem  que  sejam  a(s)  mesma(s)  saneadas,  o  alvara  de
funcionamento sera cassado, conforme determina a legislagao pertinente.

Art.  8°  Para  garantir  que  as  criangas  ingressem    aos  06  (seis)  anos  de  idade,  nas
escolas da rede phblica e privadas,  a partir de 2007, no Ensino Fundamental,  somente
ap6s  atender  95°/o  (noventa  e  cinco  por  cento)  da  faixa  etaria  de  07  (sete)  a   14

(quatorze)   anos,   as   escolas   de   Educa¢ao   Infantil,   Pr6-escolas   e   Creches   deverao
adequar-se  a  nova  situagao  de  oferta  e  duragao  do  Ensino  Fundamental,  para  nove
anos,   atraves   da  adaptagao   do   espago   fisico,   do   mobiliario,   recursos   didaticos   e
humanos e da elaboragao de uma proposta pedag6gica apropriada a faixa etaria dos 06
(seis)  anos;

§   1°   Fixar   as   condig6es   de   matricula   de   criangas   de   06   (seis)   anos   no   Ensino
Fundamental,    destinando    a    la    s6rie    do    Ensino    Fundamental    a    alfabetizagao,
observados o limite de idade completa ou completar no inicio do ano letivo;

§   2°   As   escolas   da   rede   privada   de   ensino   sao   livres   para   organizar   o   Ensino
Fundamental, desde que prestem obediencia as normas fixadas em Lei.

Art. 9° Sao 6rgaos colegiados complementares do Sistema Municipal de Ensino:
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I -Conselho Municipal do FUNDEB;

11 ~ Conselho de Alimentagao escolar;

Ill -Conselhos e/ou Colegiados Escolares;

IV - Outras  instancias  colegiadas  no  ambito  da Educagao  Basica Municipal,  criadas
por Lei.

Art.   loo  0  Poder  Phblico  Municipal  adequara  a  legislagao  educacional  de  ensino
existente  em  observancia  a Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da Educagao Nacional - LDB,
normas e prazos estabelecidos pelo Conselho Municipal de Educagao, competindo-lhe
as devida alterag6es em decorrencia de exigencias legais.

Art.    11°   o   Conselho   Municipal   de   Educagao   fixara   normas   visando   adaptag6es
necessarias   ao   Sistema  Municipal   de  Ensino   em  decorrencia  das   Leis   10.172/01,
11.114/05,11.274/2006,  9424/96,  9.475//97,10.639/2003,10.709/2003,10.539/2003,
10.793/2003,10.328/2000,  Lei  11.183/2005,  incluindo  as  alterag6es pertinentes  a Lei
9394/96 num prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicagao desta Lei.

Art.  12 °. Esta Lei entra em vigor na data de  sua publicagao, revogadas as disposig6es
em contrario.

Gabinete do Prefeito
Conceigao do Jacuipe, 08 de Margo de 2007.


