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LEIN.286/2013.

Revoga a Lei nº 201A de 23 de setembro de 2008, e dá nova
organização ao Sistema Municipal de Ensino do Município de
ApuaremaBA,edáoutrasprovidências.
A CÂMARA MUNICIPAL DE APUAREMA, ESTADO DO BAHIA, aprovou e eu, Prefeita Municipal, sanciono a
seguintelei:
CAPÍTULOI
DAEDUCAÇÃOMUNICIPAL
SeçãoI
DasDisposiçõesPreliminares


Art.1ºOSistemaMunicipaldeEnsinodeApuarema,criadopelaLeinº201A/2008,passaavigorarcoma
redaçãodadapelapresenteLei,emconsonânciacomaLeinº9.394/96quedefineasDiretrizeseBasesda
EducaçãoNacionalecomosatosnormativosdoConselhoNacionaldeEducação.

Art.2ºAeducaçãomunicipal,deverdoPoderPúblico,promovidaemintegraçãocomafamíliaeasociedade,
inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimentodaspotencialidadesdoeducandoeoseupreparoparaoexercíciodacidadania.
Art. 3º O Sistema Municipal de Ensino  SIME, atendendo aos princípios da gestão democrática e da
autonomia,efetivaráocompromissocomasdemandassociais,pelagarantiadodireitoàeducaçãoescolar
comqualidadesocial.
SeçãoII
DosObjetivosdaEducaçãoMunicipal
Art.4ºSãoobjetivosdaeducaçãomunicipal,inspiradosnosprincípiosefinsdaeducaçãonacional:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

formarcidadãosparticipativos,capazesdecompreendercriticamentearealidadesocial,conscientes
deseusdireitoseresponsabilidadescomosujeitodemudança;
garantiraoseducandoscondiçõesdeacesso,permanênciaesucessoescolar;
assegurarpadrõesdequalidadenaofertadaeducaçãoescolar;
promoveraautonomiadaescolaeaparticipaçãodacomunidadenagestãoescolarenoSIME;
respeitaropluralismodeideiasedeconcepçõespedagógicas;
garantir os meios necessários para assegurar uma educação inclusiva que respeite e valorize a
diversidadepresenteemnossasociedade;
valorizaraexperiênciaextraescolar;
valorizarosprofissionaisdaeducaçãoescolar;
garantiragratuidadedoensinopúblicoemestabelecimentosoficiais;
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X.

XI.
XII.

garantiraefetivaçãodepropostascurricularesqueatendamàsdemandasdasociedadeeestejade
acordocomasdeterminaçõesdoCNEregulamentadopeloConselhoMunicipaldeEducaçãonoque
fordesuacompetência;
garantirprocessodeavaliaçãodosistemamunicipaldeensinotornandopúblicoosseusresultados;
garantirlaicidadeepluralidadedoensinonasescolasvinculadasaoSistemaMunicipaldeEnsinode
Apuarema.

Art.5ºOSistemaMunicipaldeEnsinoserápautadanaconcepçãodeeducaçãoentendidacomoinstrumento
dasociedadeparaapromoçãodoexercíciodacidadania,fundamentadanosideaisdeigualdade,liberdade,
solidariedade,democracia,justiçasocialefelicidadehumana,notrabalhocomofontederiqueza,dignidade
ebemestar,tendoporfinalidade:
I.
II.
III.

IV.
V.
VI.

oplenodesenvolvimentodoserhumanoeseuaperfeiçoamento;
aformaçãodecidadãoscapazesdecompreendercriticamentearealidadesocialeconscientesdos
seusdireitoseresponsabilidades,desenvolvendoosvaloreséticoseoaprendizadodaparticipação;
o preparo do cidadão para o exercício da cidadania, a compreensão e o exercício do trabalho,
mediante o acesso à cultura, ao conhecimento humanístico, científico, tecnológico, artístico e ao
desporto;
aproduçãoeadifusãodosaberedoconhecimento;
avalorizaçãoeapromoçãodavida;
apreparaçãodocidadãoparaaefetivaparticipaçãopolítica,nasociedade.
SeçãoIII
DasResponsabilidadesdoPoderPúblicoMunicipal

Art. 6ºO dever do Poder Público Municipal com a educação escolar pública será efetivado mediante a
garantiade:
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

daeducaçãobásicaobrigatóriaegratuita,dos4(quatro)aos17(dezessete)anosdeidade,inclusive
para aqueles que a ele não tiveram acesso na idade própria em conformidade com a Emenda
Constitucionaln°59de11denovembrode2009;
atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades pedagógicas
especiais,preferencialmentenarederegulardeensino;
atendimentogratuitoàscriançasde0(zero)a5(cinco)anose11(onze)mesesnaeducaçãoinfantil;
oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindose aos que forem trabalhadores as
condiçõesdeacessoepermanêncianaescola;
atendimento ao educando no ensino fundamental, por meio de programas suplementares de
materialdidáticoescolar,transporte,alimentaçãoeassistênciaàsaúde;
padrões de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de
insumosindispensáveisaodesenvolvimentodoprocessodeensinoaprendizagem.

§1ºÉaindadeverdoPoderPúblicoMunicipal:
2
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I.
II.

III.

exerceraçãoredistributivaemrelaçãoàssuasinstituições;
manterotransporteescolarparaalunosdaredemunicipaldeensino,semprequenecessário,bem
como para alunos do ensino médio, matriculados na rede estadual, mediante convênio com a
SecretariadeEducaçãodoEstadodaBahia;
ofereceraeducaçãoinfantiloensinofundamental,permitidaaatuaçãoemoutrosníveisdeensino
somentequandoplenamenteatendidasasnecessidadesdesuaáreadecompetênciaecomrecursos
acimadospercentuaismínimosvinculadosàmanutençãoeaodesenvolvimentodoensino;

§2º.SeráobjetivopermanentedoPoderPúblicoMunicipalalcançararelaçãoadequadaentreonúmerode
alunoseoprofessor,acargahoráriaeascondiçõesmateriaisdoestabelecimento,bemcomoaampliação,
tantonaeducaçãoinfantilcomonoensinofundamental,doperíododepermanênciadoaluno,naescola.
Art.7º.CompeteaoMunicípiodeApuarema,emcolaboraçãocomaDIREC13eacomunidade:
I.
II.
III.

recensearapopulaçãoemidadeescolarparaeducaçãoinfantileensinofundamental,incluindoos
jovenseosadultosqueaelenãotiveramacessonaidadeprópria;
fazerlhesachamadapública;
zelar,juntoaospaisouresponsáveis,pelafrequênciaregularepermanênciadoalunonaescola.

Art. 8º O Poder Público Municipal assegurará, prioritariamente, o acesso aos 2 (dois) últimos anos da
educaçãoinfantil,9(nove)anosdoensinofundamentaleos3(três)anosdaEducaçãodeJovenseAdultos–
EJA,conformeadistribuiçãoderesponsabilidadeconstitucionaldoMunicípio,visandoàuniversalizaçãodo
ensinoobrigatório.
CAPÍTULOII
DAORGANIZAÇÃODOSISTEMAMUNICIPALDEENSINO–SIME
Art.9ºOSIMEcompreendeaseguinteestruturaorganizacional:
I.
II.
III.
IV.

V.

asinstituiçõesdeeducaçãoinfantiledeensinofundamentalmantidaspeloPoderPúblicoMunicipal;
asinstituiçõesmunicipaisespecializadasdeatendimentoeapoioaoprocessoeducacional;
asinstituiçõesdeeducaçãoinfantilcriadasemantidaspelainiciativaprivada;
aSecretariaMunicipaldaEducaçãoSEMEC;
oConselhoMunicipaldeEducaçãoCME,criadaporleiespecífica;
oConselhoMunicipaldeAlimentaçãoEscolar;
oConselhoMunicipaldeControleSocialdoFUNDEB;
conjuntodenormascomplementares.
SeçãoI
DasInstituiçõesEducacionais

Art.10AsinstituiçõesqueintegramoSIMEsãoclassificadasem:
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I  públicas, assim entendidas, as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder Público
Municipal;
II  privadas, assim entendidas as de educação infantil, mantidas e administradas por pessoas físicas ou
jurídicasdedireitoprivado,comousemfinslucrativos;
III  conveniadas, na oferta de Educação Infantil, assim entendidas as instituições privadas, sem fins
lucrativos,quemantêmcomoPoderPúblicoMunicipalinstrumentodecolaboraçãoparaodesenvolvimento
desuasatividades.
Art. 11 A organização administrativopedagógica das instituições de educação e ensino, respeitadas as
normascomunsnacionais,seráregulada,emseusrespectivosRegimentosEscolares,segundoasnormase
diretrizesfixadaspelosórgãoscompetentesdoSIME.
Art. 12 As instituições municipais de educação infantil e ensino fundamental serão criadas pelo Poder
Executivo de acordo com as necessidades de atendimento à população escolar ,respeitadas as normas do
SIME.
Art. 13 As instituições de educação infantil, mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de
direitoprivado,integrantesdoSIME,atenderãoàsseguintescondições:
I.
II.
III.
IV.

cumprimentodasnormasgeraisdaeducaçãonacionaledoSIME;
autorizaçãodefuncionamento,supervisãoeavaliaçãodequalidadepeloPoderPúblicoMunicipal;
capacidadedeautofinanciamento,ressalvadooprevistonoart.213daConstituiçãoFederal;
utilização correta dos recursos e sua prestação de contas quando recebidos do Poder Público
Municipal.
SeçãoII
DaSecretariaMunicipaldaEducaçãoeCultura–SEMEC

Art.14ASEMECéoórgãoadministrativoqueexerceasatribuiçõesdoPoderPúblicoMunicipalemmatéria
deeducação.
Art. 15 A estrutura organizacional da SEMEC, com a relação de suas unidades e respectivas atribuições, é
definida na legislação específica sobre a estrutura e organização da Administração Direta e Indireta do
MunicípiodeApuaremaeemseuRegimento.
Art.16CompeteàSEMEC,nacondiçãodeórgãoadministrativodoSIME,atendidaalegislaçãopertinente:
I.
II.

organizar,manteredesenvolverasinstituiçõeseórgãosoficiaisdoSIME,integrandoosàspolíticase
planoseducacionaisdaUniãoedoEstadodoBahia;
coordenar, com a participação do CME e representantes da sociedade civil, a elaboração,
acompanhamentoeavaliaçãodoPlanoMunicipaldeEducaçãoPMEemconsonânciacomosPlanos
NacionaleEstadualdeEducação;
4
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III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

XIV.
XV.

elaborar e executar políticas, planos e projetos educacionais, em consonância com as diretrizes,
objetivosemetasdoPME;
autorizar, credenciar e supervisionar as instituições do SIME, atendidas as normas do referido
sistema;
analisar os projetos pedagógicos e aprovar os regimentos das instituições de educação e ensino,
atendidasasnormasdoSIME;
efetivar,atendendonormasdoSIME,ocontroledadocumentaçãooficialdavidaescolardosalunos
dasinstituiçõespúblicasmunicipais;
elaborar calendário escolar das instituições da rede pública municipal de educação e ensino,
assegurandooseucumprimento;
aprovar proposta de  calendário escolar  especial das instituições da rede pública municipal de
educaçãoeensino,assegurandooseucumprimento;
homologar, através de ato do Secretário Municipal da Educação, as deliberações aprovadas pelo
CME;
atuardeformaintegradacomoSistemaEstadualdeEnsino,objetivandoacontinuidadepedagógica
entreoprimeiroeosegundosegmentodoensinofundamental;
efetuarpesquisasdidáticopedagógicasparaodesenvolvimentodoensinomunicipal;
definireadministrarindicadoresdedesempenhoparaaredemunicipaldeensino;
efetivar convênio com instituições de ensino superior  para realização de avaliação periódica de
desempenho dos trabalhadores da educação, e do nível de aprendizagem dos alunos com vista a
melhoriadaqualidadedoensinopúblicomunicipal;
articularse com outros órgãos municipais e demais níveis de governo, para o desenvolvimento de
açõeseducativasdirecionadasaoseducandosdaredemunicipal;
realizar concursos públicos para a admissão de trabalhadores para a educação, garantindo a
formaçãomínimaexigidapelalegislaçãovigente.

Art.17Aautorizaçãoparafuncionamentodasinstituiçõesdeeducaçãoeensino,bemcomodeseuscursos,
séries,ciclosououtrasformasdeorganizaçãocurricular,seráconcedidapelaSEMEC,comfundamentoem
parecerfavoráveldoCME,considerandoospadrõesmínimosdefuncionamentoparaoSIME.
Art.18Para ocredenciamento dosestabelecimentosqueintegramoSIMEseráexigidaacomprovaçãode
atendimento aos requisitos que asseguram os padrões de qualidade definidos pelo MEC para o
respectivosistema,noprazoedemaiscondiçõesdeterminadaspeloCME.
Art.19AsupervisãodasinstituiçõesqueintegramoSIMEseráatividadecontínuaepermanentedaSEMEC,
incumbindolheorientareverificarocumprimentodalegislaçãoedasnormaseaexecuçãodaspropostas
pedagógicasdasinstituiçõesescolares.
Art.20Aavaliaçãodoprocessoeducacional,realizadasistematicamentesobacoordenaçãodaSEMEC,com
aparticipaçãodoCME,abrangeráosdiversosfatoresquedeterminamaqualidadedeensino.
Art. 21 A SEMEC, no cumprimento de suas atribuições,estabelecerá procedimentos e realizará ações para
otimizarosambientesreaisevirtuaisdeensinoeaprendizagemnoMunicípio,estabelecendoumaredede
5
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colaboraçãoquepermitagerarmaisoportunidadesdeconstruçãodoconhecimento,pormeiodaeducação
formal,informalecontinuada.
SeçãoIII
DoConselhoMunicipaldeEducação–CME
Art. 22 O CME tem sua constituição, funções e competências determinadas em lei especifica em nível
municipal,instituídanosprincípiosdaConstituiçãoFederal,daLeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacional
edapresenteLei.
SeçãoIV
DoConselhoMunicipaldaAlimentaçãoEscolar–CAE
Art. 23 O CAE tem sua constituição, funções e competências determinadas pela lei nº 11.947, de 16 de
junho de 2009, regulamentada por leiespecificaemnívelmunicipaledapresenteLei.
SeçãoV
DoConselhoMunicipaldeAcompanhamentoeControleSocialdoFUNDEB
Art.24OConselhodeAcompanhamentoeControledoSocialdoFUNDEBtemsuaconstituição,funçõese
competênciasdeterminadasemleifederalnº494de20de2007,regulamentadaporleiMunicipal,instituída
nosprincípiosdaConstituiçãoFederal,daLeideDiretrizeseBasesdaEducaçãoNacionaledapresenteLei.
SeçãoIV
DoConjuntodeNormasComplementares
Art. 25Compete ao Município, por meio dos órgãos responsáveis pela educação municipal, baixar normas
complementaresàsnacionaisquegarantamaorganicidadeeunidadedoSIME.
Parágrafoúnico.AsnormasprópriasdoSIMEcompreendem:
I. asderivadasdeatosdoPoderLegislativoMunicipal;
II. asderivadasdeatosdoPoderExecutivoMunicipal;
III. asderivadasdeatosprópriosdaSEMEC;
IV. asorigináriasdoCME.
Art.26OPMEseráestabelecidoporleiespecífica.
§1º.OPMEseráelaboradocomaparticipaçãodasociedade,sobacoordenaçãodaSEMEC,subsidiadapelo
CME,emconformidadecomosPlanosNacionaleEstadualdeEducação.
§2º.OPMEdeveconterapropostaeducacionaldoMunicípio,definindodiretrizes,objetivosemetasque
asseguremauniversalizaçãodaescolaridadeobrigatória,comqualidadesocial.
CAPÍTULOIII
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DAGESTÃODEMOCRÁTICADOENSINOPÚBLICOMUNICIPAL

Art. 27 A gestão democrática do ensino público municipal será exercida com observância dos seguintes
princípios:
I.
participaçãodosprofissionaisdaeducaçãoedospaisouresponsáveispelosalunosnaelaboraçãoda
propostapedagógicadoestabelecimentodeensino;
II.
participaçãodascomunidades,escolarelocal,emórgãoscolegiados;
III.
progressivos graus de autonomia das instituições de educação e de ensino da rede municipal na
gestãopedagógica,administrativaefinanceira;
IV.
escolha democrática dos gestores das unidades escolares, em conformidade com as normas
definidasematodoexecutivomunicipal;
V.
liberdadedeorganizaçãodossegmentosdacomunidadeescolaremcolegiados,associações,grêmios
estudantis,ououtrasformasdeorganização;
VI.
transparênciadosprocedimentosadministrativos,financeirosepedagógicos;
VII.
descentralizaçãodasdecisõesdoprocessoeducacional;
VIII.
valorizaçãodosprofissionaisdomagistérioedosdemaisprofissionaisaserviçodaeducação;
IX.
participação dos segmentos da sociedade em Conferências Municipais de Educação, a serem
realizadasacadadoisanos.
Art. 28 As instituições municipais de educação e de ensino contam, na sua estrutura e organização, com
ConselhosEscolares,regulamentadoporleimunicipalespecíficaeregimentopróprio.
Art. 29 A autonomia de gestão financeira das instituições de educação e de ensino será assegurada em
legislaçãoprópria,peladestinaçãoperiódicaderecursos,visandoaoseuregularfuncionamentoeamelhoria
dopadrãodequalidadedoensinopúblicomunicipal.
CAPÍTULOIV
DAORGANIZAÇÃODAEDUCAÇÃOESCOLAR
Art.30Aeducaçãoescolarmunicipalabrangeosseguintesníveisemodalidadesdaeducaçãobásica:
I. educaçãoInfantil;
II. ensinofundamental;
III. educaçãodejovenseadultos;
IV. educaçãoespecial.
SeçãoI
DaEducaçãoInfantil
Art. 31 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
complementandoaaçãodafamíliaedacomunidade.
Art.32Seráderesponsabilidadedopoderpúblicomunicipalassegurarmatriculaobrigatóriaàscriançasde4
(quatro)e5(cinco)anosnasclassesdepréescola,eminstituiçõesdeeducaçãoinfantildoSIME.
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Art.33AeducaçãoinfantilnomunicípiodeApuaremaseráofertadaeminstituiçõesmantidasdiretamente
pelo Poder Público Municipal, instituições privadas e mediante convênio da Prefeitura Municipal com
instituiçõesprivadassemfinslucrativos,todasintegrantesdoSistemaMunicipaldeEnsino.
Art. 34 As instituições de educação infantil definirão suas propostas pedagógicas, observadas as diretrizes
curricularesnacionaiseasdeseusistemadeensino,definidaspeloCME,explicitandosobaconcepçãode
indissociabilidadeentreasaçõesdeeducarecuidar.
Art.35Naeducaçãoinfantil,aavaliaçãofarseámedianteacompanhamentoeregistrododesenvolvimento
dacriança,semobjetivodepromoção,mesmoparaoacessoaoensinofundamental.
Art. 36 A demanda por educação infantil será atendida em creches, préescolas ou centro de educação
infantil,garantindo:

Ipadrãoadequadodequalidade;
IIarticulaçãoentreasinstituiçõesdeeducaçãoinfantileensinofundamental;
IIIarticulaçãoentreosprincípiosdecuidadoeeducação.

SeçãoII
DoEnsinoFundamental
Art. 37 O ensino fundamental, com duração de 9 (nove) anos, obrigatório e gratuito nas escolas públicas
municipais, com matrícula aos 6(seis) anos, será ofertado por meio da distribuição de responsabilidades
entreoMunicípiodeApuaremaeoEstadodoBahiaeteráporobjetivoaformaçãobásicadocidadão.
Art. 38 Os anos iniciais do ensino fundamental nas escolas municipais será organizado em ciclos de
aprendizagem,admitindosetambémoutrasformasdeorganização,paratodoensinofundamental.
Art. 39 O ensino fundamental nas escolas municipais, observadas as normas gerais da educação nacional,
será organizado em atendimento às seguintes diretrizes e princípios básicos, definidos nas Diretrizes
MunicipaisdefinidaspeloCMEenosRegimentosEscolares:
I. a carga horária mínima anual será de 800 (oitocentas) horas, distribuídas em um mínimo de 200
(duzentos)diasdeefetivotrabalhoescolar,mesmoquandosetratardeescolasemtempointegral;
II. o ensino é presencial, e o controle de frequência fica a cargo da escola, conforme disposto em seu
RegimentoenasnormasdoSIME;
III. cadaunidadeescolartemcompetênciaparaexpedirosdocumentosoficiaisreferentesàvidaescolardo
aluno,atendidasasnormasdoSIMEediretrizesespecíficasdaSEMEC.
Art.40OcalendárioescolardeveráserorganizadoatendendoalegislaçãovigenteeasdiretrizesdoSIME,
adequandoseàspeculiaridadeslocais.
Art.41Ajornadaescolarnoensinofundamentalincluirápelomenos4(quatro)horas(60min)detrabalho
efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola, com a
utilização,senecessário,deespaçofísicocontíguoaoprédioescolarouespaçosalternativos.
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Parágrafo único. Fica ressalvado o ensino fundamental noturno, na modalidade da Educação de Jovens e
Adultos, a partir dos 18 anos, e formas alternativas de organização devidamente autorizadas pelo CME do
respectivoSIME.
Art.42OcurrículodoensinopúblicomunicipalseráorganizaçãocombasenaResoluçãodonºCEB/CNEnº
04/2010, Resolução CP/CNE Nº 1/2012 e Resolução CP/CNE Nº 1/2012, deverá contemplar
procedimentosereflexãoconstantesobreasquestõessociais,culturais,econômicas,políticaseambientais,
visandoaEducaçãoparaodesenvolvimentosustentável.
Parágrafoúnico.Adefiniçãodapartediversificadadocurrículodasescolaspúblicasmunicipaisobservaráa
inclusãodecomponentescurricularesqueatendamàpropostapedagógicadaescola,definidosemconjunto
comaSEMECeCMEdoSIME.
SeçãoIII
DaEducaçãodeJovenseAdultos
Art. 43 A educação de jovens e adultos é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudosnoensinofundamentalnaidadeprópria.
Art. 44 A SEMEC assegurará gratuitamente aos jovens e adultos que não puderam efetuar os estudos na
idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus
interesses,condiçõesdevidaedetrabalho,mediantecursoeexames.
Parágrafoúnico.Oacesso,apermanênciaeoavançodotrabalhadoremsuaescolarizaçãoserãoviabilizados
e estimulados pela oferta de programas e projetos inovadores que atendam às especificidades e
necessidadesdoaluno.
Art.45OSIMEmanterácursoeexamessupletivosquecompreenderãoabasenacionalcomumdocurrículo,
habilitandoaoprosseguimentodeestudos.
Art. 46 O curso de Educação de Jovens e Adultos é organizado conforme legislação vigente e normas
emanadasdoCNEeCME,comprioridadeparaosprimeiros5(cinco)anosdoensinofundamental.
Art.47OcursodeEducaçãodeJovenseAdultosparaosmaioresde18anosseráoferecidoprioritariamente
no turno noturno, e para jovens entre 15 a 17 anos poderá ser oferecido no período diurno, conforme
legislaçãovigenteenormasemanadasdoCNE.
Art.48Osexamesaqueserefereoart.44,destalei,serãoofertadosaosmaioresde18(dezoito)anos,para
aferição dos conhecimentos e habilidades adquiridos por meios informais e formais, equivalentes aos 5
(cinco)e3(três)anosdosanosiniciasefinaisdoensinofundamental,respectivamente.
Art.49Enquantohouverdemanda,serãoofertadosprogramasalternativosparaapopulaçãoapartirdos15
(quinze)anos,visandoaocombateaoanalfabetismonoMunicípiodeApuarema.
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Art.50OCME,emconsonânciacomasdiretrizescurricularesnacionaisparaaEducaçãodeJovenseAdultos,
regulamentaráaofertadecursoeexamessupletivosparaoSIME.
SeçãoIV
DaEducaçãoEspecial
Art. 51 A educação especial é a modalidade de educação escolar para educandos com necessidades
educacionaisespeciais,aseroferecidapreferencialmentenarederegulardeensino.
§ 1º A rede regular de ensino para oferta da educação especial contará com Atendimento Educacional
Especializado – AEE em Sala de Recurso Multifuncional e poderá contar com serviços de  Centros de
AtendimentoEspecializado.
§ 2º O CME, em consonância com as diretrizes nacionais, fixará normas para o atendimento a educandos
comnecessidadeseducacionaisespeciais.
Art. 52 Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas
classescomunsdeensinoregularterádireitoaacompanhanteespecializado,conformedeterminaaLeinº
12.764/2012.
Art.53OMunicípio,paragarantiraofertadeeducaçãoespecialnoníveldeensinofundamental,atuaráem
regimedecolaboraçãooutrasinstituiçõesdoSIMEeemcooperaçãocomosdemaisMunicípiosdaregião.
Art. 54 O Poder Público Municipal poderá complementar o atendimento ao educando com necessidades
educacionaisespeciaispormeiodeconvênioscominstituiçõesprivadassemfinslucrativos,especializadase
comatuaçãoexclusivaemeducaçãoespecial,equeatendamaoscritériosestabelecidospeloSIME.
CAPÍTULOV
DOSPROFISSIONAIS
Art.55AtuamnasinstituiçõeseórgãosdoSIMEosseguintesprofissionais:
I. osdomagistérioqueexercematividadesdedocênciaeosqueoferecemsuportepedagógico;
II. osqueprestamatendimentoàeducaçãoinfantil,nasatividadesdeeducarecuidar;
III. os que prestam atendimento às crianças e aos adolescentes em atividades complementares à
docência;
IV. osqueexercemfunçãodeapoioadministrativoeserviçosemgeral.
Art. 56 Será de responsabilidade da SEMEC, desenvolver programas de formação continuada para os
profissionaisdaeducaçãomunicipal.
Art.57AvalorizaçãodosprofissionaisqueatuamnaeducaçãomunicipaléasseguradaemEstatutosePlanos
deCarreira,aprovadosporleisespecíficas.
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CAPÍTULOVI
DOSRECURSOSEGESTÃOFINANCEIROSDAEDUCAÇÃO
Art.58OMunicípiodeApuaremaaplicará,anualmente,nomínimo25%(vinteecinco)porcentodareceita
resultante dos impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção e no
desenvolvimentodoensinopúblicomunicipal.
Art.59ASEMECparticiparádaelaboraçãodoplanoplurianual,dasleisdediretrizesorçamentáriasedasleis
orçamentárias anuais, cabendolhe definir a destinação dos recursos vinculados e outros que forem
reservadosparaamanutençãoedesenvolvimentodoensino.
Art.60ÉcompetênciadoChefedoPoderExecutivoMunicipaldefinireautorizarosrepassesdosrecursos
financeiros a serem feitos às instituições da Rede Municipal de Educação, de Ensino e às instituições
conveniadas.
CAPÍTULOVII
DOREGIMEDECOLABORAÇÃO
Art.61OMunicípiodeApuaremadefinirácomoEstadodoBahiaformasdecolaboraçãoparaassegurara
universalizaçãodoensinofundamentalobrigatório.
§1ºAcolaboraçãodequetrataesteartigodevegarantiradistribuiçãoproporcionaldasresponsabilidades,
deacordocomapopulaçãoaseratendidaeosrecursosfinanceirosdisponíveisemcadaesfera.
§2ºParaimplementar,acompanhareavaliarasatividadespertinentesaoregimedecolaboração,poderão
serconstituídosgruposdetrabalhoespecíficos,comrepresentantesdoEstadodoBahiaedoMunicípiode
Apuarema.
Art. 62 O Município de Apuarema poderá atuar, em colaboração com o Estado do Bahia, por meio de
planejamento,execuçãoeavaliaçãointegrados,nasseguintesações:
I. formulaçãodepolíticaseplanoseducacionais;
II. recenseamentoe chamadapúblicada populaçãoparaoensinofundamental econtroledefrequência
dosalunos;
III. integração entre os sistemas no processo de matrícula para garantia da continuidade do ensino
fundamental;
IV. adequaçãodamatriculaaosespaçosdisponíveisdaredemunicipaleestadual,emcadalocalidadede
formaaotimizaraofertadevagasemconsonânciacomasresponsabilidadesdecadasistemadeensino;
V. definição de padrões mínimos de qualidade de ensino, organização da educação básica, avaliação
institucionalededesempenhodosalunosepropostadecalendárioescolar;
VI. integraçãoecontinuidadedepropostacurricularparaoensinofundamental;
VII. valorizaçãodosprofissionaisdaeducaçãoedosdemaisservidoresqueatuamnossistemas;
VIII. planejamentodaredeescolarpública.
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Art. 63O SIME deverá atuar em articulação com o Sistema Estadual na elaboração de suas normas
complementares,comvistasàunidadenormativa,respeitadasaspeculiaridadesdasuarededeensino.
Art.64OPoderPúblicoMunicipalestabelecerácolaboraçãocomoutrosmunicípiosemespecialoterritório
deidentidadedoMédioRiodasContas,visandoqualificaraeducaçãopúblicadesuaresponsabilidade.
CAPÍTULOVIII
DACONFERÊNCIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO
Art. 65 Fica instituída a Conferência Municipal de Educação, como fórum de deliberação dos princípios
norteadoresdasaçõesdasunidadesdaRedeMunicipaldeEnsino,aserrealizadanomínimoumavezacada
doisanos.
§1ºAConferênciaMunicipaldeEducaçãoseráconvocadapelaSecretariaMunicipaldeEducaçãoeCulturae
peloConselhoMunicipaldeEducação.
§2ºApróximaConferênciaMunicipaldeEducaçãoseráconvocadanoprazomáximodeaté18mesesapósa
sançãodapresentelei.
CAPÍTULOIX
DASDISPOSIÇÕESGERAISETRANSITÓRIAS
Art. 66 As parcerias formalizadas entre o Município de Apuarema, representado pela SEMEC, e entidades
públicaseprivadasvisarãoaoaperfeiçoamentodoprocessoeducacional.
Art. 67 O Município de Apuarema fará revisão do Plano Municipal de Educação, a cada 10(dez) anos, em
articulaçãocomoPlanoNacionaleEstadualdeEducação,comaparticipaçãodasinstituiçõeseórgãosque
integramoSIME,órgãosdaAdministraçãoPúblicaMunicipalerepresentantesdasociedadecivilorganizada.
Art.68Estaleientraemvigornadatadesuapublicaçãoerevogaasdisposiçõesemcontrário.

GabinetedaPrefeitaMunicipaldeApuaremaBa.28deagostode2013.

Jozilene Barreto Ribeiro

Helenildo Martins Santos

Prefeita Municipal

Assessor de Gabinete
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