
ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE ANAPU 

PODER EXECUTIVO 

ATO DE SANÇÃO 

O MUNICÍPIO DE ANAPU, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal Senhor JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA, no uso de sua 
atribuição legal, notadamente conferida por Lei Municipal, sanciona 
expressamente o projeto de lei n° 052/2016, aprovado pela Nobre Casa 
Legislativa em sessão plenária. 

Outrossim, determino que o Chefe de Gabinete diligencie no 
sentido de publicar imediatamente a Lei 244/2016 (em apenso), Dispõe sobre 
a instituição/implementação do Sistema Municipal de Educação (SME) e 
Conselho Municipal de Educação (CME), define a organização e estrutura da 
Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e, dá outras providências 

Cumpra-se na forma da Lei. 

Anapu - PA, em 30 de Junho de 2016. 

JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA 
Prefeito Municipal 



PODER EXECUTIVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPU 

LEI N° 24412016 

Dispõe sobre a instituição/implementação do 
Sistema Municipal de Educação (SME) e 
Conselho Municipal de Educação (CME), define 
a organização e estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação (SEMED) e, dá outras 
providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAPU faz saber que a Câmara Municipal aprovou 
e ele sanciona a seguinte Lei. 

LEI DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

CAPÍTULO 1 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Seção 1 
DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 1 0 . Institui o Sistema Municipal de Educação do Município de Anapu-PA, que 
observará o disposto na Constituição Federal de 1988, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei n°. 9.394/96), normativas do Conselho Nacional de 
Educação e, Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação. 

Parágrafo único. O Poder Executivo praticará todos os atos destinados ao efetivo 
regime de colaboração entre os demais sistemas de educação, bem como os 
necessários ao cumprimento desta Lei. 

Seção II 
DOS OBJETIVOS DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Art. 21 . São objetivos da Educação Municipal, inspirados nos princípios e diretrizes 
a educação nacional, em consonância a legislação vigente: 

1. Formar cidadãos participativos capazes de compreender criticamente a 
realidade social, conscientes de seus direitos e deveres, por meio de práticas 
educativas; 
II. Garantir à população igualdade de condições de acesso, reingresso, 
permanência e a formação integral humana nas instituições escolares; 
III. Promover a construção do conhecimento comprometido com a promoção 
social; 
IV. Assegurar padrões de qualidade na oferta de educação escolar; 
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V. Promover a autonomia da escola e a participação comunitária na gestão do 
Sistema Municipal de Educação; 
VI. Oportunizar a inovação do processo educativo valorizando novas ideias e 
concepções pedagógicas; 
VII. Valorizar os profissionais da educação pública municipal; 
VIII. Promover a educação ambiental nas intuições escolares em parceria com 
as instituições públicas e privadas; 
IX. Implementar a gestão democrática do ensino público municipal. 

Seção III 	- 
DAS RESPONSABILIDADES DO PODER PUBLICO MUNICIPAL 

Art. 3 0 . O Município incumbir-se-á, prioritariamente, com efetivação da educação 
escolar pública mediante a garantia de: 

1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, na faixa etária de seis (06) a 
quatorze (14) anos, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que 
a ele não tiverem acesso na idade própria; 
II. Atendimento educacional especializado gratuito aos alunos com deficiência, 
preferencialmente na rede regular de ensino; 
III. Atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero (0) a 
cinco (05) anos de idade; 
IV. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola; 
V. Atendimento ao educando com programas suplementares de aceleração e 
correção de fluxo ou em distorção idade/série; 
VI. Formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, 
independentemente da escolarização anterior; 
VII. Oferta de formação continuada aos profissionais da educação, em parcerias 
com instituições de ensino públicas ou privadas. 

§ 1 1 . Para o disposto nesta Lei, ao Sistema Municipal de Educação, por seus Órgãos 
pertinentes, incumbe a emissão de atos destinados ao credenciamento, supervisão 
e avaliação das instituições de ensino criadas e mantidas pelo Poder Público 
Municipal ou pela iniciativa privada, cujas ofertas sejam previamente autorizadas. 

§ 2°. Atendidas as prioridades previstas neste artigo, o Poder Público Municipal 
poderá promover, no Sistema Municipal de Educação: 

1. O acesso ao ensino médio, sobretudo em regime de colaboração com o 
Sistema Estadual de Educação e com a iniciativa privada, através de 
planejamento especial; 
II. Programa de preparação ou qualificação para o trabalho, em regime de 
colaboração com outras instituições do ensino técnico-profissionalizante 
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públicas ou privadas, valorizando a correlação entre a escola, o mundo do 
trabalho e as práticas sociais; 
III. Programas de erradicação do analfabetismo em regime de colaboração com 
a União e o Estado; 
IV. Programas de incentivo às artes, à cultura, ao lazer e ao desporto em suas 
diferentes modalidades; 
V. Programas e ações educativas direcionadas aos povos e comunidades 
tradicionais, inclusive com a formação em história, diversidade e cultura dos 
povos indígenas, afro-brasileiros e de identidade histórico-cultural da população 
local. 

§ 
30• O Município, através do Sistema Municipal de Educação, organizado por esta 

Lei, inclusive com funcionamento em regime de colaboração com outros Sistemas 
de Educação, incumbir-se-á de: 

1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema 
Municipal de Educação, integrando-os às políticas públicas e aos planos 
educacionais da União e do Estado, com prioridade ao atendimento das 
peculiaridades locais e regionais; 
II. Exercer ação redistributiva em relação às suas unidades escolares, co-
responsabilizando-se na aplicação de recursos especiais oriundos dos 
diferentes planos de governo; 
III. Baixar normas complementares para o seu sistema de educação, a fim de 
atender aos interesses locais e aos planos regionais de desenvolvimento; 
IV. Baixar normas aplicáveis às unidades integrantes do Sistema Municipal de 
Educação, sem prejuízo das disposições regimentais próprias, destinadas aos 
processos de avaliação institucional e da aprendizagem, incluindo validação, 
convalidação, aproveitamento de estudos, classificação, reclassificação, 
recuperação, aceleração e outros procedimentos institutos jurídicos aplicáveis, 
previstos na legislação vigente a que se integram as normas baixadas pelos 
Conselhos de Educação, no âmbito de suas respectivas competências; 
V. Credenciar, supervisionar e fiscalizar os estabelecimentos de seu Sistema de 
Educação, por seus órgãos competentes; 
VI. Estabelecer normas e emitir atos para autorização das etapas e níveis de 
ensino nas instituições particulares que ofertam educação infantil integrantes do 
Sistema, bem como os de credenciamento das pessoas físicas ou jurídicas 
mantenedoras, observada às efetivas condições de oferta qualitativa do projeto 
pedagógico de cada unidade. 
VII. Oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o 
ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino somente 
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com os recursos acima dos percentuais mínimos estabelecidos 
pela Constituição Federal para a manutenção e desenvolvimento do ensino; 
VIII. Propor ao Poder Executivo o estabelecimento de formas de colaboração 
com o Estado e com os Municípios circunvizinhos, de modo a assegurar a 
universalização do ensino obrigatório e erradicação do analfabetismo e a 
preservação dos direitos da criança e do adolescente; 
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IX. Promover programas suplementares, inclusive de alimentação e de 
assistência à saúde, na forma da legislação pertinente; 
X. Desenvolver outras ações educativas, artísticas e culturais, de acordo com as 
normas específicas relacionadas com as peculiaridades e os interesses locais e 
da municipalidade. 

Art. 41 . Os recursos municipais destinados à educação e ao ensino serão aplicados 
prioritariamente no ensino fundamental obrigatório e gratuito e na educação infantil, 
não podendo ter destinação a outros níveis, etapas ou modalidades de ensino ou a 
outros programas em prejuízo das prioridades definidas em Lei. 

Parágrafo único. Para o disposto neste artigo, exigir-se-á sempre dotação própria, 
nos termos das Leis de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual. 

Seção IV 
DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Art. 50 . O Sistema Municipal de Educação será administrado pela Secretaria 
Municipal de Educação. 

Art. 60 . O Sistema Municipal de Educação tem a seguinte composição: 

1. A Secretaria Municipal de Educação (SEMED); 
li. O Conselho Municipal de Educação (CME); 
III. O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (CACS-FUNDEB); 
IV. Conselho de Alimentação Escolar (CAE); 
V. As instituições de educação básica e/ou educação infantil, mantidas pelo 
Poder Público Municipal; 
VI. As instituições de educação infantil, creches e pré-escolas, mantidas e 
administradas pela iniciativa privada, tanto as de caráter lucrativo, como as 
comunitárias, confessionais e filantrópicas. 

§ 1 1 . As instituições escolares, os órgãos colegiados e entidades de que trata este 
artigo, integram para todos os efeitos, a estrutura da Secretaria Municipal de 
Educação, que representará o Poder Público Municipal em matéria de Educação e 
Ensino. 

§ 21 . As instituições escolares que estejam em funcionamento sem ato de criação e 
de autorização emitidos serão cadastradas pela Secretaria Municipal de Educação 
e submetidas ao Conselho Municipal de Educação para a imediata regularização de 
seu funcionamento, observada a tipologia estabelecida para as unidades oficiais, 
incluindo número de turmas, por série e turno, segundo a capacidade de sua 
infraestrutura e das condições físicas. 

§ 31 . Os segmentos educativos existentes em diferentes espaços da comunidade 
municipal, com a oferta de educação não formal ou informal, serão cadastrados pela 



Secretaria Municipal de Educação, atribuindo-lhes número específico de cadastro 
municipal, para efeito de acompanhamento e avaliação dos estudos realizados. 

§ 4°. Os alunos integrados nos segmentos educativos serão relacionados para 
comunicação ao Conselho Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente, e 
aos demais órgãos competentes, inclusive para efeito de controle da frequência ao 
processo educacional promovido diretamente pela família. 

Art. 70•  As unidades escolares públicas municipais serão criadas por ato do Chefe 
do Poder Executivo Municipal, por indicação da Secretaria de Educação aprovada 
pelo Conselho Municipal de Educação, para garantir à sociedade o ensino 
fundamental e pré-escolar, após levantamento e diagnóstico da correspondente 
demanda. 

§ 1 1 . As unidades de escolares terão administração própria, subordinadas à 
Secretaria Municipal de Educação, observadas as normas estabelecidas para o 
Sistema Municipal de Educação. 

§ 21 . O quantitativo de cargos e funções necessários a cada unidade escolar oficial 
será estabelecido no ato de criação da unidade, na forma e para os fins da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. 

§ 31 . Mediante crédito especial, poderão ser atendidas despesas que resultem da 
ampliação das unidades escolares, até a sua efetiva integração na próxima Lei de 
Diretrizes Orçamentárias ou do orçamento anual respectivo. 

§ 41 . Haverá na Secretaria Municipal de Educação o Quadro dos Profissionais do 
Magistério, com a edição da Lei do Plano de Carreira, observadas a titulação, a 
carga horária semanal inerente a seu cargo e as demais especificações constantes 
cio referido Plano. 

§ 51 . Na ausência de pessoal habilitado para o exercício da gestão escolar, poderão 
exercer a Administração das unidades de ensino professores do quadro docente de 
çue trata o parágrafo precedente, desde que devidamente autorizados pelo 
Conselho Municipal de Educação, e portadores de titulação superior aos níveis e 
riodalidades de oferta da respectiva unidade. 

Art. 80 . As escolas mantidas pela iniciativa privada serão criadas por ato dos seus 
mantenedores, devidamente registrados em Cartório, e somente poderão iniciar o 
seu funcionamento a partir de, respectivamente, ato de autorização da oferta, com 
a aprovação do Regimento Escolar e do credenciamento da Instituição de Ensino, 
observadas as normas fixadas pelo Conselho Municipal de Educação. 
Art. 90 . A criação de unidades municipais de ensino médio observará aos acordos 
relacionados com o regime de colaboração estabelecidos com o Sistema Estadual 
de Educação. 



Art. 10. As unidades que constituírem a rede pública municipal terão denominação 
e tipologia próprias, que constarão do ato de criação emanado do (a) Chefe do 
Poder Executivo. 

§ 1 0 . Os programas, serviços e unidades escolares oficiais integrantes do Sistema 
Municipal de Educação não poderão ser identificados por nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos, bem como, símbolos, denominações ou cores partidárias, nos termos da 
legislação em vigor. 

§ 21 . As unidades escolares deverão seguir o disposto na Lei Orgânica Municipal 
sobre a utilização das cores oficiais para pintura dos prédios públicos. 

Art. 11. O Sistema Municipal de Educação poderá adotar Regimento Escolar 
Comum para toda a Rede Pública Municipal ou parte desta, para assegurar 
Lniformidade de diretrizes, de controle, de comando e de avaliação. 

Parágrafo único. O Regimento Escolar poderá observar as especificidades locais, 
sociais, culturais, econômicas e climáticas, contemplando uma educação e ações 
educativas para povos e comunidades tradicionais. 

Art. 12. A matrícula para a rede oficial do Sistema Municipal de Educação será 
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, a partir de prévia e anual 
convocação e cadastramento da demanda escolar, para que assegure a melhor 
utilização da capacidade física e docente, instalados e sob critérios de qualidade e 
dos meios disponíveis ou programados. 

Art. 13. A movimentação de aluno entre unidades municipais, integrantes do 
Sistema Municipal de Educação, far-se-á na forma como estabelecer o Conselho 
Municipal de Educação, seguindo-se ato do (a) Secretário (a) Municipal de 
Educação. 

Art. 14. O Sistema Municipal de Educação poderá adotar o procedimento 
informatizado de matrícula de forma a assegurar, nas unidades de ensino, a 
composição de turmas/séries, preferencialmente sob critério de idade condicionada 
à avaliação escolar. 

Parágrafo único. Os documentos e históricos escolares emitidos pelas unidades 
de ensino serão assinados pelos seus respectivos Diretores e Secretários de 
Unidades. 

CAPÍTULO II 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Seção 1 
DA DEFINIÇÃO E RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO 
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Art. 15. A Secretaria Municipal de Educação, instituição jurídica integrante da 
Administração Direta do Poder Público Municipal, responsável pelo planejamento, 
execução, supervisão, avaliação e controle dos programas e ações correlacionadas 
com a educação e com o ensino na jurisdição do Município, cabendo-lhe, em 
especial: 

1. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema 
Municipal de Educação, integrando-os às políticas públicas e planos 
educacionais da União e do Estado; 
II. Exercer ação redistributiva em relação às suas escolas; 
III. Oferecer prioritariamente o ensino fundamental e a educação infantil em 
creches e pré-escolas, permitida a atuação em outros níveis de ensino, quando 
estiverem plenamente atendidas as necessidades de sua área de competência 
e com recurso acima dos percentuais mínimos vinculados à manutenção e ao 
desenvolvimento do ensino; 
IV. Elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância com as 
diretrizes, objetivos e metas dos Planos Nacional e Estadual de Educação; 
V. Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas para implantação 
e implementação das políticas públicas de educação; 
VI. Autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do Sistema 
Municipal de Educação, de acordo com as normas vigentes; 
VII. Em consonância com Fórum Municipal de Educação, assegurar as 
condições para elaboração do Plano Municipal de Educação. 

§ 1 1 . A autorização para funcionamento das instituições de educação e ensino, bem 
como de seus respectivos cursos, anos/séries, ciclos, será concedida com base em 
parecer prévio favorável e resoluções do Conselho Municipal de Educação, 
considerando padrões mínimos de funcionamento e qualidade definidos pelo 
Sistema Municipal de Educação. 

§ 2°. Para credenciamento dos estabelecimentos será exigida a comprovação de 
atendimento aos requisitos que assegurem os padrões de qualidade definidos pelo 
Sistema Municipal de Educação, no prazo determinado pelo Conselho Municipal de 
Educação. 

§ 3°. A supervisão escolar será atividade permanente da Secretaria Municipal de 
Educação, incumbindo-lhe orientar e verificar o cumprimento da legislação e das 
normas e, acompanhar a execução das propostas pedagógicas das instituições de 
ensino. 

§ 41 . A avaliação, realizada sistematicamente, sob a coordenação da Secretaria 
Municipal de Educação, com a participação do Conselho Municipal de Educação, 
abrangerá os diversos fatores que determinam a qualidade do ensino. 

Seção II 
DA ESTRUTURA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 


