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LEI N° 1.066/2022. 

DISPÖE SOBRE A APROVAÇÃO DO PLANO 
DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

MUNICÍPIO DE CONCÓRDIA DO PARA E DA 
OUTRAS PROVIDËNCIAS. 

PME, DO 

Prefeita Municipal de Concórdia do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber 
que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e determino que se publique a seguinte Lei: 

Art. 1° Ë aprovado o Plano Municipal de Educação 
(dois) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento 
do disposto no art. 8° da Lei n° 13.005 de 25 de junho de 2014. 

PME, com vigência por 02 

Art. 2° São diretrizes do PME 
I- Erradicação do analfabetismo; 

II Universalização do atendimento escolar, observando os princípios da gratuidade e 

laicidade de ensino público; 

II-Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 
da igualdade racial, visando à erradicação de todas as formas de discriminação 

IV- Melhoria da qualidade da educação; 

V- Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos 

em que se fundamenta a sociedade; 

VI - Promoção do desenvolvimento sustentável e da Educação Ambiental nas escolas 

da rede pública municipal; 

VII - Ampliação do investimento na educação, que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

VII - Promoção do desenvolvimento humano, social, cientifico, cultural e tecnológico 

dos indivíduos; 

IX - Valorização dos trabalhadores da educação; 

X - Difusão dos principios da equidade, do respeito à diversidade e à gestão 

democrática da educação; e 
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XI - Promoção e desenvolvimento da poliítica da educação inclusiva. 

Art. 3° - As metas previstas no Anexo desta Lei serão objeto de monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, realizados por uma Comissão nomeada pelo chefe do 

Poder Executivo, com a participação das seguintes instâncias: 

I- Secretaria Municipal de Educação; 
II - Conselho Municipal de Educação; 
IlI- Fórum Municipal de Educação; 

IV-Comissão de Educação da Câmara Municipal de Concórdia do Pará. 

Art. 4° Caberá aos gestores municipais, no âmbito de suas competências, a adoção de 

medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas no PME. 

Parágrafo único. Os planos plurianuais do Município serão elaborados de modo a dar 

suporte aos objetivos e às metas constantes do Plano Municipal de Educação e dos respectivos 

planosbienais. 

O Poder Executivo instituirá os mecanismos necessários para o 
acompanhamento das metas e estratégias do PME, sob a coordenação da Comissão 

mencionada no art. 3° desta Lei, observando os princíipios constantes do Anexo desta Lei. 

Art. 5° 

S1° Compete à Comissão referida no caput: 

I - Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sites da 

internet; 

II Analisar políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 
cumprimento das metas; 

II- Analisar e propor a revisão do percentual de investimento público de educação. 

$2° A cada ano, ao longo do periodo de vigência do PME, a Comissão especificada no 
caput deste artigo divulgará estudos para aferimento do cumprimento de suas metas. 

Art. Ao Fórum Municipal de Educa_ão compete acompanhar o cumprimento das 
metas do PME, com a incumbência de coordenar a realização de conferências municipais de 

educação, na vigência deste PME. 

Parágrafo único. As conferências mencionadas no caput serão prévias à conferência 
estadual de educação, estabelecidas no art. 6° da Lei Federal n° 13.005, de 2014, para 

discussão com a sociedade sobre o cumprimento das metas e, se necessário, a sua revisão. 

Art. 7° As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ser cumpridas no prazo deste 

PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias especíticas. 
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Art. 8° - A meta progressiva do investimento público em educação prevista no PME, 

avaliada a cada ano de vigência do PME, e poderá ser ampliada por meio de lei para 
atender as necessidades financeiras, no cumprimento das metas previstas no Anexo desta Lei. 

Art. 9° - O Municipio fará ampla divulgação do PME aprovado por esta Lei, assim 
como dos resultados de seu acompanhamento, com total transparência à sociedade. 

Art. 10 Até o final do primeiro semestre do último ano de vigência do PME, o Poder 

Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei referente ao Plano Municipal de 
Educação, a vigorar no próximo periodo. 

Art. 11-Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Gabinete da Prefeita de Concórdia do Pará - PA, 24 de Agosto de 2022 

ELISANGELA PÅIVA CELESTINO 
Prefeita Municipal 


