|UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
- SECCIONAL SÃO PAULO -

São José do Rio Pardo, 18 de maio de 2020.
Ofício UNCME/SP nº. 02/2020 – SG
Assunto: encaminhamento do Parecer Analítico UNCMESP/SG nº. 02/2020, sobre a
apreciação do Projeto de Lei nº. 28/2019, do Poder Executivo de
Pindamonhangaba/SP.

A Secretaria Geral da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação,
seccional São Paulo – UNCME/SP, no uso de suas atribuições estatutárias e
regimentais, vem através deste ato informar e encaminhar a Vossa Senhoria o
quanto segue:
Que em atendimento ao solicitado por esse z. Conselho Municipal de Educação de
Pindamonhangaba, quanto à análise técnica do Projeto de Lei nº. 28/2019, que do
Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino
de Pindamonhangaba e dá outras providências, encaminhar o PARECER
ANALÍTICO UNCMESP/SG Nº. 02/2020, para conhecimento e providências que
julgar necessárias.
Importante dizer que as considerações que cingem o instrumental em epígrafe se
encontram à Luz da Legislação pertinente, dentre outras normativas correlatas, no
intuito de contribuir, esclarecer e pontuar qualquer angústia, divergência ou
possibilidade de inconsistência dos atos disciplinares que figuram o PL
apresentado.
Segue Parecer Analítico UNCMESP/SG nº. 02/2020 anexo.
A Secretaria Geral da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação,
seccional São Paulo – UNCME/SP, na oportunidade reitera votos de elevada estima
e distinta consideração, permanecendo à disposição para mais esclarecimentos.

MILTON HERRERA P. ROMERO
SECRETARIA GERAL
1º Secretário
UNCME/SP
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ASSUNTO: Análise técnica do Projeto de Lei nº. 28/2019, do Poder Executivo, que
dispõe sobre a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino de
Pindamonhangaba e dá outras providências.
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A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo,
através de sua Secretaria Geral e no uso de suas atribuições estatutárias, vem
através deste, emitir PARECER ANALÍTICO acerca da apreciação do PROJETO DE
LEI Nº. 28/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema
Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências, em
atendimento à solicitação, da Presidência desta seccional, aos 04 dias do mês de
maio p.p.

A Secretaria Geral da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação,
seccional São Paulo, com fundamentos nos termos estatutários da instituição – cf.
Art. 3º, em seus Incisos I, VI e IX, Art. 28, em seus Incisos I, II, III, VI e X e ainda nos
Art. 30 e 31, nos Incisos I, IV, V e XI, por meio de seu relator, emite o seguinte
parecer:

I – RELATÓRIO
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Salutar que se inicie as análises do referido Projeto de Lei nº. 28/2019, do Poder
Executivo, que dispõe sobre a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino
de Pindamonhangaba e dá outras providências, revistando a legalidade dos
termos que motivam a matéria educacional no território brasileiro, permeando as
disposições Federais, do Estado de São Paulo, doravante as normativas que
incidem no âmbito da municipalidade da Comarca de Pindamonhangaba e outras
de instâncias competentes.
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1.1 Considerações no âmbito legal: breve histórico
Importante que este parecer enalteça que a Educação é direito social e político,
basilar ao exercício pleno de todos os outros direitos previstos na Carta Magna 1,
como segue:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma desta Constituição.

Desta forma, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional
São Paulo, recorda à memória acerca da complexidade em se garantir às crianças e
aos adolescentes o acesso e permanência à Educação Básica, considerando que
além de uma prerrogativa constitucional à sociedade se faz propulsora e
primordial ao exercício pleno da cidadania, como insta da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, nos termos do
Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios
de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Nesta tratativa, Bobbio2 revela que no cenário social atual, é premente saber que
todas as diretrizes legais implicam no direito à Educação de forma veemente e
substancial à própria consolidação do Estado de Direito.
Ainda na seara da legitimação do direito à Educação, tanto no contexto Nacional
como Internacional, vale revisitar a Declaração Universal dos Direitos Humanos 3,
proclamada no ano de 1.948, sobremaneira em seu Art. XXVI,
1. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será
gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A
instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional
será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no
mérito.
2. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da
personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos
1

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- formação muda a atuação –
https://secretariauncmesp.wixsite.com/uncmesp |

spuncme@gmail.com |

secretaria.uncmesp@gmail.com

Página2

CONSTITUIÇÃO
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO.
Disponível
em:
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/constituicao/1989/compilacao-constituicao-005.10.1989.html. Acesso em: 06/05/2020.
2
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, 7ª edição. Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/297730/mod_resource/content/0/norberto-bobbio-a-era-dosdireitos.pdf. Acesso em: 06/05/2020.
3
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1948. Disponível em:
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 06/05/2020.
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humanos e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a
compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos
raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol
da manutenção da paz. [Grifos do relator]

Na observância destas normativas e, ainda no escopo do ordenamento jurídico
brasileiro, a Educação é reconhecida como direito subjetivo, visando os processos
formativos face ao pleno desenvolvimento do educando, neste ínterim, das
crianças e adolescentes, em alinhamento aos princípios da isonomia e equidade.
Logo, a proclamação do direito arrazoa fato significativo, porém mais que
significativo, ainda é a sua própria garantia por parte do Estado, nesta análise, a
Municipalidade, assegurando-o e implementando-o.
Consequentemente é prioritário pensar que tão importante quanto tomar
conhecimento acerca dos direitos humanos e, ainda, sobre sua natureza, é
impreterível refletir sobre a forma mais coesa para garanti-los, impedindo que
sejam violados ou mitigados, conforme preceitua Bobbio (2004).
Permeando a égide da Redação Constitucional, no intuito de subsidiar o
entendimento às intervenções a serem infundidas no objeto que especifica este
parecer analítico, é premente citar o
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Assim, considerar que pensar no direito à Educação implica na exigência de que
todos, sem condicionalidades, tenham igual oportunidade em sua oferta, acesso e
permanência e, ainda, as mesmas possibilidades, ou seja, de garantir a todos o
direito à Educação, bem como o direito à escola de igual qualidade.
Na preponderância destas correlações à luz da análise do projeto de lei em tela,
ainda na seara do Art. 208 da Constituição Federal, é fundamental elucidar o que
preza seu Inciso VII, em seus §§s 1º e 2º, sendo
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a
garantia de.
[...]
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica,
por meio de programas suplementares de material didático escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua
oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente.
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Importante salientar que este dispositivo consagra a garantia da oferta do ensino,
sendo esta de forma gratuita para todos, estendendo-se também a todos os que a
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ela não tiveram acesso na idade própria, imputando ao Poder Público à
responsabilidade caso incorra à Legislação. Ademais, é possível cingir o Estatuto da
Criança e do Adolescente4 e o Código Penal5, os quais se desdobram nessa atenção.
Conseguinte, reportar ao que considera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, quanto ao conceito de Educação Básica que se encontra em total
alinhamento ao que este relator já enunciou anteriormente, observando apenas
que a mesma se subdivide em três etapas, nos termos de seu Art. 21, em seu Inciso
I, sendo:
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio;
[...]

Basilar compreender que a inserção da Educação Infantil no Sistema Educacional
Brasileiro substancia a primeira etapa da Educação Básica, observando que esse
nível de ensino se desprendeu das vivências assistencialistas que o caracterizou
por muito tempo, logo tal etapa não confabula à Política Nacional de Assistência
Social6, tampouco à Lei Orgânica da Assistência Social 7, muito embora possam
haver ações interinstitucionais.
Neste espaço, cumpre enfatizar ainda o que preza a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, quando alude:
Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade.

Desta forma é latente a valorização desta etapa primeira da Educação Básica, como
reconhecimento ao direito social da criança e não de seus familiares ou
responsáveis, além de fomentar as escolas que a oferta seu caráter incondicional
enquanto espaços formativos, de cultura, de construção de conhecimento e de
cidadania.

4

UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- formação muda a atuação –
https://secretariauncmesp.wixsite.com/uncmesp |

spuncme@gmail.com |

secretaria.uncmesp@gmail.com

Página4

LEI FEDERAL Nº. 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 06/05/2020.
5
DECRETO-LEI No 2.848, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940, que institui o Código Penal. Disponível em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del2848compilado.htm. Acesso em: 06/05/2020.
6
POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – PNAS/2004 NOB/SUAS. Disponível em:
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/PNAS2004.pdf. Acesso
em: 06/05/2020.
7
LEI Nº 8.742, DE 7 DE DEZEMBRO DE 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e dá
outras providências. Acesso em: 06/05/2020.
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Este relator, no intuito de melhor esclarecer seu posicionamento quanto à análise
do objeto que especifica este parecer, permanece ainda na observação da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ao que revela seu Art. 32, quando
enuncia:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, [...]

Nesta perspectiva aduz o relator quanto às discussões que circundaram o terreno
educacional, sobre o ingresso e matrícula de crianças na etapa primeira da
Educação Básica, bem como na conseguinte, fato em que o Sr. Manoel Humberto
Gonzaga Lima – DD. Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação se manifestou por meio da Nota Técnica nº. 02/20188, que dispõe das
orientações para matrícula na Educação infantil e primeiro ano do Ensino
Fundamental no âmbito dos sistemas municipais de ensino, dispensando outros
esclarecimentos:
[...] tomando como referência os documentos oficiais do Conselho Nacional
de Educação, o resultado das reuniões realizadas no Conselho Nacional de
Educação – Câmara de Educação Básica, as Notas Técnicas do Conselho
Nacional de Educação, e finalmente, a sentença proferida pelo Supremo
Tribunal Federal, no último dia primeiro de agosto, que decidiu pela
validade da Resolução do Conselho Nacional de Educação, que definiu a
idade mínima em que crianças podem ser matriculadas no Ensino
Fundamental nas escolas públicas e particulares. Por maioria de votos, a
Suprema Corte julgou constitucionais as resoluções editadas pelo Conselho
Nacional de Educação (CNE), em 2010, referentes à questão. As regras
definiram que a matrícula no primeiro ano do ensino fundamental só
pode feita se a criança tiver completado 6 anos de idade até o dia 31
de março do ano da matrícula. Dessa forma, se ainda tiver 5 anos, a
criança deve continuar na Educação Infantil até completar o critério
temporal estabelecido. [...] [grifos do relator]

Outro aspecto que deve ser chamado à existência é o fato de que garantir às
crianças , a partir dos 4 anos de idade o direito constitucional à educação formal é
uma vitória conquistada com muito labor no escopo das Políticas Públicas da
Educação, na higidez do princípio democrático.
1.2 O Sistema Municipal de Ensino: premissas legais e instituintes
Primeiramente vale recordar que parecer é consolidar, aprofundar e confirmar o
entendimento das normas e diretrizes legais acerca de determinada matéria, por
8
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NOTA TÉCNICA Nº. 02, DE 14 DE AGOSTO DE 2018, que dispõe das orientações para matrícula na
Educação infantil e primeiro ano do Ensino Fundamental no âmbito dos sistemas municipais de ensino.
Disponível em: https://www.uncme.org.br/Gerenciador/arquivos/24c8d6d915577f808ba3bab5d31eb2ee.pdf.
Acesso em: 07/05/2020.
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órgão de competência, aludindo os princípios da legalidade, constantes da Carta
Magna.
Nos termos do Art. 211, da Constituição Federal de 1988, à qual revelou:
Art. 211. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.
[...]
§2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na
educação infantil.
[...]
§4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo
a assegurar a universalização do ensino obrigatório.

É possível compreender que cabe aos Municípios organizar seus Sistemas de
Ensino, sendo este em regime de colaboração, como também se desdobra a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 8º, nos §§s 1º e 2º, sendo:

.

Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão,
em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino.
§ 1º Caberá à União a coordenação da política nacional de educação,
articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa,
redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais.
§ 2º Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos
desta Lei.

Desta feita, na observância do dispositivo retro, é salutar que a Lei Federal nº.
9.394/1996 escolheu o regime de colaboração, no intuito de fomentar a articulação
dos sistemas, todavia essa ação só se torna efetível no escopo decisório dos
governos, na premissa da adesão voluntária.
Importante distanciar neste contexto o que conceitua o regime de cooperação, o
qual se pauta na institucionalização das relações entre os sistemas, disjunto de
ações governamentais, pautando-se na escolha ascendida pela Carta Magna, no
processo de implementação das políticas em matéria de Educação, em nível
estadual.
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Nesse cenário, formaliza-se o Sistema Municipal de Ensino, permitindo ao
Município criar suas próprias regras de gestão educacional, o que consagra o poder
local como lócus de decisões significativas para a sociedade. Ainda que proporciona
ao Município maior autonomia para organizar, mediante as necessidades locais,
uma rede de escolas mantidas e regidas pela Administração Pública Municipal,
tendo como órgão gestor a Secretaria Municipal de Educação – ou departamento
similar, e como instância normativa e fiscalizadora, o Conselho Municipal de
Educação.
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Compreende-se que tais instâncias de poder serão criadas através de Leis
e Normas próprias do sistema, consagrando, assim, a autonomia municipal na área
da Educação, como preceitua Monlevade9. Nessa ótica, o Plano Nacional de
Educação – PNE (2014/2024)10 enfatiza a importância da criação de Sistemas
Municipais de Ensino de legislação própria.
Cumpre ressaltar o que preconiza o Plano Nacional de Educação, em seu
Art. 9º:
Art. 9o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis
específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão
democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no
prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando,
quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.

É mister que a condução de Políticas Municipais de Educação, para as
instituições de ensino, visa buscar uma melhor qualidade da Educação Municipal,
no sentido de elevar a Educação à categoria do maior problema político brasileiro,
dar-lhe base técnica e científica, fazê-la encarnar os ideais da república e da
democracia. O que indica que é fundamental que a gestão seja uma ação política
comprometida com a permanente construção da qualidade social da Educação, a
partir da aprendizagem dos educandos.
Neste escopo cumpre evidenciar o que revela o Art. 5º, em seu Inciso I, na
alínea ‘18’, da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba11:
Art. 5º - Ao Município de Pindamonhangaba compete prover tudo quanto
respeite ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população,
cabendo-lhe, privativamente, entre outras as seguintes atribuições:
I – Dispo sobre assuntos de interesse local e, em especial, de matéria que
objetiva:
[...]
18 – manter programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental,
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado.

Logo, é perceptível na Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba ao
discorrido anteriormente por este relator que subscreve, quanto à interlocução
com a União e o Estado na organização da matéria educacional em seu território.
Ademais, permeando na Legislação supra, denota-se em seu Art. 192:
9

MONLEVADE, João. Educação Pública no Brasil: contos e descontos. Brasília: Idéia, 1997.
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Plano Nacional de
Educação PNE 2014-2024: Linha de Base. – Brasília: Inep, 2015. Disponível em:
http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485745/Plano+Nacional+de+Educa%C3%A7%C3%A3o+PN
E+2014-2024++Linha+de+Base/c2dd0faa-7227-40ee-a520-12c6fc77700f?version=1.1.
Acesso
em:
07/05/2020.
11
LEI
ORGÂNICA
DO
MUNICÍPIO
DE
PINDAMONHANGABA.
Disponível
em:
https://www.pindamonhangaba.sp.leg.br/leis/lei-organica-municipal/lei-organica-municipal/view.
Acesso em: 07/05/2020.
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Art. 192 – O Município organizará com a cooperação técnica e financeira
do Estado e da União, o sistema de ensino.

Em atenção ao que expõe o artigo retro é primordial esclarecer que o fato da Lei
Orgânica do Município de Pindamonhangaba considerar a organização do ‘sistema
de ensino’, não implica legalmente na instituição de um Sistema Municipal de
Ensino, uma vez que para tal instituição é impreterível que se faça por meio de Lei
ordinária específica para tal fim, cumprindo os ritos legislativos, em alinhamento
ao que arrazoa o princípio da gestão democrática participativa.
Nesta seara, considerando que o Município de referência para este parecer ainda
não instituiu legalmente seu sistema próprio de ensino, reverberasse ao que
incide na Estratégia 20.8, da Meta 20, do Plano Municipal de Educação de
Pindamonhangaba, instituído através da Lei Municipal nº. 5.786, de 23 de junho de
201512, que o institui, a saber,
20.8) adequar-se às normas de cooperação entre a União, o Estado e o
Município, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de
educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das
responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento das funções
redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades
educacionais locais, com especial atenção às áreas de extrema pobreza
identificadas no território do município.

Sob esta perspectiva, face ao Município de Pindamonhangaba ainda ter sistema
próprio, obrigatoriamente, deverá seguir as normativas e deliberações do Sistema
de Ensino do Estado de São Paulo, na ressalva de algumas exceções como, por
exemplo, as questões inerentes ao calendário escolar e letivo no âmbito de sua
municipalidade.
Em sincronia com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que estabelece
a existência de Sistemas Municipais de Ensino, a qual consolida a idéia de Sistema
Municipal em seu Art. 11, o qual revela:
Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus
sistemas de ensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da
União e dos Estados;
[...]
III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

12
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IV - autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos do seu
sistema de ensino;
V - oferecer a 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 recursos acima dos percentuais mínimos
vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do
ensino.

Desta forma, observa-se que há uma relação de confronto entre concepções e
ideais relativos às políticas públicas com variadas intervenções na confluência
entre o global e o local, visto que o Sistema Municipal de Ensino identifica-se no
processo de descentralização, corrobora com um modelo político-administrativo à
luz dos princípios da gestão democrática participativa.
De tal modo, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, através de
sua seccional São Paulo, afirma a importância da constituição do Sistema Municipal
de Ensino nos territórios paulistas, primando pelo processo de descentralização,
incutindo uma relação entre o global e o local, de modo a transferir as
responsabilidades sociais do Estado para a sociedade, instituindo uma nova
relação entre estes, como outrora firmou Sarmento13.
Nesta tratativa, o Parecer CNE/CEB nº 30/200014 tece valiosos apontamentos
acerca da noção de sistema, dentre outras contribuições, elencando uma gama de
autores referendados, no intuito de melhor explicitar a temática, em alinhamento
com as normativas legais, valendo enaltecer o que destaca o nobre Conselheiro
Carlos Roberto Jamil Cury:
A base dos sistemas municipais de ensino é sua existência
constitucional própria, autônoma e conseqüente ao caráter do
Município como pessoa jurídico-política de direito público interno
com autonomia dentro de seu campo de atuação. Ao criar seu próprio
órgão normativo, por lei, ao criar seu órgão executivo e manter o que está
disposto nos artigos 11 e 18 da LDB, o município está realizando, no
ensino, sua forma própria de ser como entidade política autônoma e
integrante do sistema federativo brasileiro, no âmbito da educação
escolar. [Grifos do relator]

.

Complementando a apreciação que infere ao Sistema Municipal de Ensino,
consideram os relatores os apontamentos de Saviani 15, quando afirma que a
Educação é encontrada em todas as sociedades, aparecendo de forma difusa e
indiferenciada em todos os setores da sociedade, uma vez que as pessoas se
13
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comunicam tendo em vista objetivos que não o de educar e, no entanto, educam e
se educam.
Nesta égide, se denota a Educação assistemática, à qual ocorre ao nível da
consciência espontânea. Entretanto, quando educar passa a ser objeto explícito da
atenção, desenvolve-se a Educação sistematizada. Portanto, o sujeito é capaz de
educar de modo sistematizado quando toma consciência da Educação e da
estrutura educacional, captando seus problemas, refletindo sobre os mesmos,
formulando possibilidades, meios e intervenções com objetivos realizáveis,
instaurando um processo concreto que os realize, mantendo ininterrupto o
movimento dialético de ação-reflexão-ação.
Vale chamar ao diálogo o que ainda vislumbra Saviani (2000):

.

O ato de sistematizar pressupõe a consciência refletida, o que indica ser um
ato intencional. Isto significa que, ao realizá-lo, o homem mantém em sua
consciência um objetivo que lhe dá sentido: trata-se de um ato que
concretiza um projeto prévio. Este caráter intencional não basta,
entretanto, para definir a sistematização. Esta implica também uma
multiplicidade de elementos que precisam ser ordenados, unificados (vejase a origem grega do significado da palavra sistema: reunir, ordenar,
coligir). Sistematizar, portanto, é dar, intencionalmente, unidade à
multiplicidade, cujo resultado se chama sistema.

Então, mediante ao exposto, é possível afirmar que sistema é a unidade de vários
elementos intencionalmente reunidos, de modo a formar um conjunto coerente e
operante, visto que, se o sistema nasce da tomada de consciência da
problematicidade de uma situação dada, ele surge como forma de superação dos
problemas que o engendraram. E, diverso disso, não terá sido um sistema.
Compreende-se, então que não pode haver sistema educacional sem educação
sistematizada, embora esta seja possível sem aquele. O sistema ultrapassa a
educação individual, o que requer ações coletivas, devendo ser aberto e flexível de
modo a atender as peculiaridades de cada realidade em cada momento, tendo
como base, consciência dos problemas, bem como o conhecimento da realidade, a
formulação de uma teoria educacional, a qual deverá indicar os objetivos e meios
que tornem possível a atividade intencional.
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Desta forma, se fundamenta a idéia de formalização de sistema municipal a partir
das intenções, planos, projetos e ações da Secretaria Municipal de Educação, uma
vez que, quando educar passa a ser objeto explícito da atenção, desenvolve-se, ai, a
educação sistematizada. Sistema, portanto, é o resultado intencional de uma ação
intencional de grupo, o que leva à necessidade da teoria educacional, condição
necessária para a existência do sistema.
Saviani (2000) dialoga que tais considerações apenas serão possíveis através de
uma reflexão radical e rigorosa, à qual permitirá passar da consciência comum à
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consciência filosófica da práxis. Ainda que, se faz imprescindível que o gestor da
Educação no Município, para aferir o sistema em epígrafe, na busca da completude
de seu objetivo, deverá conhecer os elementos que o integra, as prerrogativas
desses elementos e suas relações.
Na mesma tratativa, enfatizam os relatores que para a plena efetivação do Sistema
Municipal de Ensino, é indubitável que o mesmo conglomere um órgão regulador,
sendo o Conselho Municipal de Educação, com funções definidas e regulamentadas
em lei e, ainda, observa este relator, que a consolidação do Sistema Municipal de
Ensino, consequentemente acaba por gerar um resultado natural de afirmação
política no Município, como postula Bordignon16:
Na gestão democrática os conflitos, inerentes à diversidade social, são fatores construtivos, quando negociados e mediados em vista da finalidade
comum do todo da educação. É no campo da negociação e mediação
entre sociedade e governo, voltados para os interesses coletivos, com
visão do todo, que os conselhos encontram sua natureza essencial,
seu espaço próprio, sua função precípua. [Grifo do relator]

Neste entendimento, os movimentos da gestão pública requerem, atualmente, dos
conselhos municipais, nova posição: a de responder às aspirações da sociedade e,
em nome dela, exercer suas funções, ou seja, tais colegiados assumem uma nova
natureza, sendo a de órgão de Estado, uma vez que formulam políticas
educacionais para além da transitoriedade dos governos e suas vontades e
preferências singulares.
Com ênfase dos pressupostos democráticos, aponta o relator, em conformidade à
bibliografia referendada, que os Conselhos Municipais de Educação passam a
representar uma estratégia privilegiada de democratização das ações do Estado,
sendo a representatividade social uma de suas principais características.
1.3 O Conselho Municipal de Educação: sua natureza, função e outras
abrangências
Discorrer acerca do Conselho Municipal de Educação implica em revisar a própria
historicidade que o fundamenta em âmbito social, assim, perceber que desde a
década de 50, com a ascensão das oportunidades educacionais, ressalvando as
contribuições do Educador Anísio Teixeira, observam-se amplas discussões acerca
dos Conselhos Municipais de Educação. Entretanto, na atualidade, alguns
Municípios ainda não constituíram em suas estruturas organizacionais tais órgãos
16
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de controle social da Política Pública da Educação, ou ainda, não funcionam
adequadamente.
No entanto, não se pode refletir sobre Sistema Municipal de Ensino sem a
existência de um Conselho Municipal de Educação, primando pelas suas funções
básicas acerca da elaboração e monitoramento, em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação – ou conseguinte com o Fórum Municipal de Educação, do
Plano Municipal de Educação.
O Conselho Municipal de Educação deve constituir-se num espaço de participação
democrática e de geração de idéias e planos, visando o todo social em matéria de
Educação, e para isso necessita ser um órgão atuante, crítico e conectado à Gestão
Municipal da Educação. Importante saber que seu papel é do de instrumento
crítico-construtivo, contribuindo para a elaboração, acompanhamento e avaliação
da Política Municipal de Educação.
Compreende-se que uma de suas prerrogativas é romper com o autoritarismo que,
neste País, desqualificou a escola, principalmente a escola pública, fomentando a
reconstrução pedagógica e política.
O Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba foi criado através da Lei
Ordinária nº. 2.532, de 15 de maio de 199117, já salientando em seu Art. 01º, sua
atribuição deliberativa e organização colegiada, no escopo da formulação da
Política Pública da Educação, a saber:
Art. 1º O Conselho Municipal de Educação criado pelo art. 203 da Lei
Orgânica do Município de Pindamonhangaba, de caráter deliberativo e
organização colegiada, tem por objetivo formular a política de Educação
do Município, nos aspectos técnicos, econômicos e financeiros e controlar a
sua execução.

Vale revisitar o Art. 203 da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, que
alude:
Art. 203. O Conselho Municipal de Educação, com caráter deliberativo,
normativo, consultivo e fiscalizador, terá sua composição, organização e
competência fixadas em lei, com a participação de representantes da
comunidade e do Poder Executivo Municipal, respeitando i que dispuser a
Constituição Estadual e o artigo 5º, inciso III desta Lei Orgânica. (Redação
dada pela Emenda nº. 2/2011).

No bojo desta matéria, vale recordar que o dispositivo legal que cria o Conselho
Municipal de Educação de Pindamonhangaba corrobora com as premissas básicas
17
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para sua constituição, pois como aponta Gadotti e Jacobi 18, tal instância não pode
ser criada por decreto, uma vez que corresponde a ato vinculado e não
discricionário, surgindo de uma ampla discussão, emanada pela população,
envolvendo diversos atores correlatos à matéria educacional, tornando-o um órgão
deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador da vontade política da maioria e
permanente no contexto social e suas políticas de referência.
Assim, pensar no sentido da permanência, conforme considerado no parágrafo
anterior implica em refletir que os gestores e gestoras das Secretarias Municipais
de Educação – ou departamentos equivalentes, se sucedem rapidamente, alguns
até mais rapidamente do que seria necessário fato que muitas vezes acabam por
impetrar as ações em prol da Educação, ou até causar divergências e rupturas de
ciclos já consolidados, podendo prejudicar as Unidades Escolares, que assim como
o Conselho Municipal de Educação, também é instância permanente no âmbito
social.
É sabido que as diretrizes e as metas desenvolvidas pela Secretaria Municipal de
Educação – ou departamento similar, visam a intervir no conjunto dos problemas
de forma permanente e sistemática, uma vez que ações isoladas, unilaterais e
parciais não asseguram mudanças significativas e duradouras. Considerar que a
democratização do acesso e as condições de permanência do educando, a
qualidade do ensino e a Gestão Democrática são conquistas que demandam tempo.
E, conseguinte ao preposto, o Conselho Municipal de Educação permite a
participação da sociedade na fixação dos rumos da Educação, através do exercício
da democracia. Assim, a fixação de prioridades e metas em conjunto com as
representações dos vários segmentos sociais garante à Administração Pública
Municipal identificar, mediar e responder, com maior precisão e eficácia, as
necessidades existentes.
Sendo assim, a composição do Conselho Municipal de Educação deve assegurar
tanto a representatividade de entidades e instâncias de âmbito municipal ligadas à
Educação – ou a elas correlatas, quanto à representação regional da esfera pública
e privada, dentre outras áreas. Outro fator impreterível é o pluralismo de sua
constituição, que além de pautar que o princípio democrático, contribui para que o
Colegiado em epígrafe possa ter uma compreensão mais abrangente dos
complexos problemas do Município, assim como das metas a serem monitoradas e
cumpridas.
Outro fato que deve ser pautado, visando maior clareza das atribuições do
Conselho Municipal de Educação, sobremaneira quando da instituição do Sistema
18
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Municipal de Ensino, é que os mesmos podem ou não receber delegação de
atribuições e competência do Conselho Estadual de Educação, visto que, tais
circunstâncias dependem da Constituição Estadual e das Leis Orgânicas do
Município, que regulamentam a questão, bem como dos regulamentos e normas do
Conselho Estadual de Educação.
Independente, na premissa do princípio constitucional do regime de colaboração se
faz veemente que o Conselho Municipal de Educação não se isole e estabeleça um
movimento permanente com os demais Conselhos Setoriais. Neste ínterim, destaca
o relator que o Colegiado de Pindamonhangaba é filiado à União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação do Estado de São Paulo – UNCME/SP19,
primando pelo diálogo com o coletivo, e corroborando com as instâncias de
controle social paulistas.
Gadotti e Jacobi (1994), em seus apontamentos, dizem que na relação entre Estado
e Município deve ficar claro que, mesmo que o Conselho Estadual delegue as
atribuições ao Conselho Municipal, este não representa o Conselho Estadual. Desta
forma, ressaltam o relator que o Conselho Municipal de Educação tem plena
autonomia decisória, sob sua exclusiva responsabilidade, respeitadas as normas
legais nacionais, uma vez que só um colegiado municipal tem condições de detectar
com maior profundidade os entraves de seu território e equacioná-los
adequadamente.
Importante salientar que o Conselho Municipal de Educação, além das funções
consultivas, propositivas, deliberativas, normativa e fiscalizadora, também poderá
exercer funções de planejamento, visando à melhoria do fluxo e rendimento
escolares, a atualização e aperfeiçoamento dos educadores e o estabelecimento de
critérios para a distribuição dos recursos municipais.
Todavia, tais correlações não se tratam de retirar as responsabilidades da
Administração Pública Municipal, sobremaneira pela Secretaria Municipal de
Educação ou equivalente, acerca do sistema, como já explicitado anteriormente, no
princípio da valorização dos órgãos intermediários, o Conselho Municipal de
Educação deve participar ativamente de tudo que diz respeito ao ensino na sua
área jurisdicional, incluindo o ensino privado, quando da oferta única e exclusiva
da Educação Infantil.
Neste ínterim, recorda o relator do princípio da parceria, apesar das peculiaridades
de cada comunidade, deve existir algo comum entre todos os colegiados, que é a
vontade política coletiva de construir uma Educação de qualidade para todos.

19
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II – DA ACEPÇÃO DO PROJETO DE LEI Nº. 28, DE 06 DE MARÇO DE 2019
Na observância dos apontamentos realizados no decorrer deste parecer analítico, é
indubitável a atenção ao caput do referido projeto de lei, o qual nos revela:
Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino de
Pindamonhangaba e dá outras providências. {Grifo do relator]

Em atenção à ampla explanação pormenorizada deste relator nas considerações
conceituais do Sistema Municipal de Ensino, já é perceptível a
inconstitucionalidade do emprego do termo parcial neste contexto, uma vez que
tal sistema, quando legítimo, manifesta toda a complexidade de sua instituição no
âmbito da municipalidade em matéria de Educação.
Ademais, cumpre enfatizar que ao conceito de complexidade empregado pelo
relator, que subscreve este parecer, é pautado no sentido pleno de sua constituição
e abrangência, permeando suas prerrogativas e não mitigado estágios de
dificuldade.
Permanecendo à análise do referido projeto, observa-se:
Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso
de suas atribuições legais e de conformidade com o art. 211, § 2°, da
Constituição Federal, e com o §1° do art. 239 da Constituição Estadual do
Estado de São Paulo, dispositivos da Lei Orgânica Municipal, art. 11 da Lei
Federal 9.394/96, Deliberação CEE 11/97, junto à Indicação CEE 10/97, do
Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo [...]

Esmiuçando os termos legais que revela a inicial deste projeto, atenta o relator ao
que insta anteriormente detalhado neste parecer sobre o Art. 211, em seu §2º da
Constituição Federal de 1988, dispensando outras interlocuções. Todavia, cumpre
revistar o Art. 239, em seu §1º da Constituição do Estado de São Paulo20, que alude:
Artigo 239 – O Poder Público organizará o Sistema Estadual de Ensino,
abrangendo todos os níveis e modalidades, incluindo a especial,
estabelecendo normas gerais de funcionamento para as escolas públicas
estaduais e municipais, bem como para as particulares.
§1º - Os Municípios organizarão, igualmente, seus sistemas de ensino.
[...]

Tão logo se atente ao que enuncia o §1º retro é notável a divergência da
empregabilidade do termo parcial, no referido Projeto de Lei, proposto pelo
Executivo Municipal de Pindamonhangaba, quando da intenção em instituir um
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Sistema Municipal de Ensino como figura o documento apresentado a esta
seccional, tampouco qualquer menção ou alusão a esta possibilidade, face ao
parcial, devido à inconstitucionalidade do termo.
No tocante ao que insta da Lei Orgânica do Município de Pindamonhangaba, nos
termos do Art. 192, já apresentado por este relator no decurso deste diálogo,
todavia, redunda-se a transcrição:
Artigo 192 – O Município organizará com a cooperação técnica e
financeira do Estado, o sistema de ensino.

Importa esclarecer que o fato do artigo supra cingir considerações à organização
do sistema de ensino, nos moldes que delineia, não legitima que o território de
Pindamonhangaba já possua seu Sistema Municipal de Ensino próprio, o qual deve
atender às determinações legais à sua instituição, corroborando com as
normativas inerentes à Gestão Democrática da Educação.
Neste contexto vale chamar à discussão Saviani21:
A relação entre a democracia e educação se caracteriza pela dependência
e influência recíproca. A democracia depende da educação para o seu
fortalecimento e consolidação e a educação depende da democracia para o
seu pleno desenvolvimento, pois a educação não é outra coisa senão uma
relação entre pessoas livres em graus diferentes de maturação humana.

Na continuidade das acepções é premente pensar que Educação e Democracia
estabelecem entre si relevante articulação, visto que ambas são assertivas quanto à
melhoria da vida dos cidadãos, sem qualquer condicionalidade ou restrição.
Na perspectiva deste escólio, para que esse processo de autonomia se efetive, é
indubitável que toda a equipe multidisciplinar que compõe o chamado Sistema
Municipal de Ensino compreenda os diversos desdobramentos de significados e
conceitos atrelados à prática da gestão autônoma, motivada pelo fato de que a
prática está intimamente dialógica a metas, estratégias, princípios norteadores,
atitudes, monitoramento e avaliação gestal (PARO, 2006)22.
Em ato contínuo à percepção do Projeto de Lei nº. 28/2019 considera o relator que
se atenha à dicotomia ao que o mesmo dispõe, quando revela:
CAPITULO I
DA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
PINDAMONHANGABA.

22

SAVIANI. DermevaJ, Escola e Democracia. Campinas, São Paulo: Autores Associados, 1999.
PARO, Victor Henrique. Gestão Democrática da Escola Pública. São Paulo: Ática, 2006.
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Afinal, no enunciado acima se abstêm do termo parcial, sendo que seria neste
capítulo que explanaria juridicamente sobre o mesmo.
Outra disparidade se observa no Art. 01º e 02º,
Art. 1° Esta Lei institui o Sistema Municipal de Ensino de
Pindamonhangaba, que compreende todas as atividades educacionais
desenvolvidas pelo Município no âmbito de sua autonomia legal e em
regime de colaboração com o Estado e a União.
Art. 2° Entenda-se por Sistema Municipal Parcial de Ensino o
atendimento de alunos da educação infantil em creches e pré-escolas e o
Ensino Fundamental de Nove Anos, na sua área de competência, referente
aos anos iniciais (1' ao 5°). [Grifos do relator]

Na asserção do exposto é plausível a divergência constante entre os artigos, em
atenção aos grifos deste relator, na preponderância do regime de colaboração
instado anteriormente, não sendo mais necessário catalisar outras abordagens que
o exemplifique.
Manoel Humberto Gonzaga Lima23 et alii, espelhando-se na Legislação, quando da
elaboração do Parecer nº. 002/2019 24 , estriba que para a estruturação,
organização e implementação de um Sistema Municipal de Ensino,
obrigatoriamente, é assertivo:
 Vontade política do executivo municipal, é prerrogativa do Prefeito
organizar ou não o Sistema de Ensino no seu Município;
 Aprovação da Lei Municipal que organiza o Sistema de Ensino;
 Criação de Conselho Municipal de Educação, ou fortalecimento do
mesmo, com a função principal de normatizar o Sistema de Ensino;
 Criação e organização de novas estruturas e competências na
Secretaria Municipal de Educação.

E do contato com o Art. 3º, sem seus Incisos e alíneas, do documento que especifica
esta análise, apreende-se:
Art. 3º O Sistema Municipal Parcial de Ensino do município de
Pindamonhangaba é constituído pelo conjunto de normas que disciplinam a
educação na sua esfera de atuação e pelos seguintes órgãos e entidades
educacionais:
I. Secretaria Municipal de Educação (SEC);
II. Instituições públicas municipais de Educação Infantil, englobando Creches e
Pré-Escolas e Ensino Fundamental, relativo aos anos iniciais (1° ao 5°);

23
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Manoel Humberto Gonzaga Lima é o atual Presidente da União Nacional dos Conselhos Municipais de
Educação.
24
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. Parecer nº. 002, de 06 de fevereiro
de 2019, que se manifesta sobre implementação do Sistema de Ensino nos Municípios do Estado do
Piauí. Disponível em: https://www.uncme.org.br/Gerenciador/arquivos/5538124d294bbecb42939cba4b757fd8.pdf .
Acesso em: 12/05/2020.
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III. Instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada,
nas suas diferentes denominações;
IV. Órgãos e entidades com fins educacionais, mantidas ou não pelo Poder
Público Municipal, com ações vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, a
saber:
a) Conselho Municipal de Educação;
b) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;
c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE);
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

E do contato que comunica a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em
seu Art. 18, constata-se:
Art. 18. Os sistemas municipais de ensino compreendem:
I – as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil
mantidas pelo Poder Público municipal;
II – as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa
privada;
III – os órgãos municipais de educação.

Logo, é tão límpido quanto águas cristalinas que margeiam a nascente de um rio
que o Art. 3º é inconstitucional em seus termos, sobremaneira no tocante ao Inciso
IV, em sua aliena ‘d’, o qual transporta ao denominado Sistema Municipal de Ensino
deste território órgão de controle diverso à Política Pública da Educação, neste
ínterim, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA.
Fato observado por este relator é que novamente a tessitura do Projeto Lei
apresentado a esta seccional, abstém neste mesmo Inciso, o termo parcial, além
deixar compreender que seu Inciso II não se encontra em alinhamento com o que
determina o Art. 18, em seu Inciso I, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, na completude da Educação Básica, ao que se refere o Ensino Médio.
Clamando pelo entendimento do que assevera a Constituição Federal de 1988, em
seu Art. 227, a saber:
Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocálos a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão.
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Neste ensejo, compreende-se que a Redação Constitucional estabeleceu ser dever
da Família, da Sociedade e do Estado garantir à criança e ao adolescente, com
absoluta prioridade, uma série de direitos sociais e individuais, como por exemplo,
o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, bem como outros, além de colocá-los a salvo de toda forma
de negligência, discriminação, violência, exploração, crueldade e opressão.
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E nesta seara, motiva, ainda, que na atenção desses direitos há que se levar em
consideração a descentralização político-administrativa e a participação da
comunidade, através de organizações representativas, na formulação das políticas
públicas e no controle das ações em todos os níveis.
Permeando estas considerações a luz da Constituição Federal de 1988, vale
revisitar o que enaltece o Art. 204, o qual combina com o artigo retro, sendo ele:
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art.
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes
e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na
formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

E será neste escopo que a Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 25, na
premissa da descentralização político-administrativa e da municipalização do
atendimento, estabeleceu a instituição dos denominados Conselhos Municipais dos
Direitos da Criança e do Adolescente enquanto órgãos deliberativos e de controle
das políticas públicas inerentes à promoção, proteção e defesa dos direitos de
crianças e adolescentes na municipalidade, conforme insta em seu Art. 88:
Art. 88. São diretrizes da política de atendimento:
I – municipalização do atendimento;
II – criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da
criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em
todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de
organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais;

Pelo exposto retro e no tocante a municiar as atribuições pertinentes ao Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o relator invoca ao diálogo o
Sr. Dr. Murilo José Digiácomo26 et alii, quando que se visite a Resolução CONANDA
nº. 105/200527, nº. 106/200628 e a nº. 116/200629, às quais dispõem sobre os

25
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LEI FEDERAL Nº. 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 13/05/2020.
26
DIGIÁCOMO, Murilo José e DIGIÁCOMO, Ildeara Amorin. Estatuto da Criança e do Adolescente:
anotado e interpretado. Curitiba. Ministério Público do Estado do Paraná. Centro de Apoio Operacional
das
Promotorias
da
Criança
e
do
Adolescente,
2017.
Disponível
em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/caopca/eca_anotado_2017_7ed_fempar.pdf.
Acesso em: 13/05/2020.
27
RESOLUÇÃO CONANDA Nº. 105, DE 15 DE JUNHO DE 2005, que dispõe sobre os Parâmetros para
Criação e Funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras
providências.
.
Disponível
em:
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parâmetros para criação e funcionamento destes órgãos de controle social da
política que especifica.
Ademais vale chamar à existência a Lei Ordinária nº. 2.626, de 19 de dezembro de
199130, do território de Pindamonhangaba, que em seu Art. 9º, cria o Conselho
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a saber:
Art. 9º Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, órgão deliberativo e controlador da política de atendimento,
observada a composição partidária de seus membros, nos termos do artigo 88,
inciso II, da Lei Federal nº 8.069/90.

E, ainda, primando pelo esclarecimento, enfatiza-se o que arrazoa seu Art. 2º:
Art. 2º O atendimento dos direitos da criança e do adolescente no Município de
Pindamonhangaba, será feito através das Políticas Sociais Básicas da
Educação, Saúde, Recreação, Esportes, Cultura, Lazer, profissionalização e
outras, assegurando-se em todas elas o tratamento com dignidade e respeito à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Todavia, mesmo que da percepção do termo Educação no caput do artigo supra e
transcrevendo parte do excerto da Lei Ordinária nº. 2.532, de 15 de maio de 1991,
em seu Art. 01º, à qual dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de
Pindamonhangaba, sendo: ‘tem por objetivo formular a política de Educação do
Município, nos aspectos técnicos, econômicos e financeiros e controlar a sua
execução’, é assertivo que apenas este colegiado é legítimo no controle social da
Política Pública da Educação, sendo sua prerrogativa estar presente na
constituição do Sistema Municipal de Ensino, do contrário é ilegítimo, doravante
imoral.
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https://www.mpdft.mp.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/Conselhos/Res105.pdf. Acesso em:
14/05/2020.
28
RESOLUÇÃO CONANDA Nº. 106, DE 17 DE NOVEMBRO DE2005,
que altera dispositivos da
Resolução Nº 105/2005 que dispõe sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos Conselhos
dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/conselhos_direitos/RESOLUCAO_CONANDA_N__106___
Altera_Resolucao_n__105_e_inclui_ANEXO.pdf. Acesso em: 13/05/2020.
29
RESOLUÇÃO CONANDA Nº. 116, DE 21 DE JUNHO DE 2006, que altera dispositivos das Resoluções n.°
105/2005 e n.° 106/2006, que dispõem sobre os Parâmetros para Criação e Funcionamento dos
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em:
https://www.direitosdacrianca.gov.br/conanda/resolucoes/116-resolucao-116-de-21-de-junho-de2006/view. Acesso em: 14/05/2020.
30
LEI ORDINÁRIA Nº. 2.626, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1991, que dispõe sobre Estatuto dos Direitos da
Criança
e
do
Adolescente
e
dá
outras
providências.
Disponível
em:
https://www.pindamonhangaba.sp.leg.br/leis/legislacao-municipal-por-assunto.
Acesso
em:
14/05/2020.
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Inadmissível que para um sistema, na tratativa desta análise, seja concomitante a
permanência de dois órgãos de controle, sendo um deles referente à política
diversa.
Cumprindo, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente por
não compõe a Política Pública da Educação, logo não corrobora com as pretensões
deste Município em se instituir seu sistema de ensino próprio.
Na constância das análises que motiva este parecer, considera-se:
Art. 5º São objetivos gerais do Sistema Municipal Parcial de Ensino de
Pindamonhangaba:
I. oferecer educação infantil nas creches e pré-escolas e ensino fundamental
relativo aos anos iniciais (1° ao 5°), obrigatório e gratuito;
[...]
V. oferecer educação de jovens e adultos referente aos anos iniciais (I° ao 5°),
por meios de projetos pedagógicos específicos, com características e programas
especiais adequados às necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos
trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VI. atender ao educando, na educação infantil e nos iniciais do ensino
fundamental (1° ao 5°), por meio de programas suplementares de material
didático e pedagógico, transporte, alimentação e assistência à saúde. [Grifos do
relator]

Novamente se vislumbra no caput deste artigo o emprego do termo parcial, além
da desatenção aos excertos do Art. 18, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
Ademais, ao que infere o Art. 7º, a saber:
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Art. 7" O município, em regime de colaboração com o Estado e com a
assistência da União, tem como atribuições:
I. organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições do seu Sistema de
Educação, em consonância com as políticas e planos educacionais do
Estado e da União;
[...]
III. oferecer Creche e Educação Infantil, garantido acesso e permanência e
gratuito, nas escolas municipais, às crianças de O (zero) até 5 (cinco) anos de
idade, tendo como objetivo o desenvolvimento integral em suas potencialidades
físicas, psicológicas, intelectuais e sociais, em parceria com ação da família e da
comunidade;
IV. oferecer ensino fundamental relativo aos anos iniciais (1° ao 5°),
obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso ou dele
foram excluídos na idade própria;
[...]
XI. oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e Ensino Fundamental
relativo aos anos iniciais (1° ao 5°) e somente em outros níveis de ensino,
quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino básico
(FUNDEB). [Grifos do relator]
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Logo em seu Inciso I, já é notável a discordância da proposta do Projeto de Lei nº.
28/2019, visto que do escólio de sua motivação não há legitimidade para a
instituição de um Sistema Municipal Parcial de Ensino, restando retificação à
proposta exarada.
Seguido do Inciso III, atenta este relator que é necessário revisitar o Art. 4º, da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, quanto à asserção de seu Inciso I e
suas alíneas, sendo:
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos de idade, organizada da seguinte forma:
a) pré-escola;
b) ensino fundamental;
c) ensino médio;

Sendo pertinente lastrear o que arrazoa e complementa o Art. 21, do mesmo
dispositivo legal:
Art. 21. A educação escolar compõe-se de:
I – educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio;

Nos termos do preposto é límpido à interpretação de que não cabe a fragmentação
da forma gerida pelo projeto em epígrafe, no prisma de que a Educação Infantil
constitui etapa primeira da Educação Básica, logo creche é prólogo à mesma, sendo
assertiva ao entendimento a segmentação entre creche e pré-escola – cf. Art. 30, em
seus Incisos I e II, da Lei Federal nº. 9.394/1996.
Quanto ao grifo do Inciso IV, atenta o relator que se revise o incide o Art. 32, da Lei
supra, sendo ele:
Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, [...]

Nesta seara, considerar que um Sistema Municipal de Ensino na legitimidade de
sua instituição arrazoa a Educação Básica, sem condicionalidades, mesmo que o
território não reúna requisitos suficientes para a oferta de determinado ciclo – cf.
§1º do mesmo artigo.
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Tempestivo revistar as considerações deste relator quanto ao Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente, novamente observado no que seguem:
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Art. 11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente —
CMDCA é órgão colegiado de supervisão, controle e avaliação, no âmbito do
Sistema Municipal de Ensino, das ações relacionadas com a proteção e à
assistência à criança e ao adolescente, especialmente nos termos da Lei n°
8.069/90-ECA e de outras aplicáveis.
Art. 12 A Estrutura e as normas de funcionamento do Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente estão regulamentadas na Lei n° 2.626, de
19 de dezembro de 1991, ou outra que venha a substituí-la.
Art. 13 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atuará
emarticulação direta com a Secretaria Municipal de Educação e com o
Conselho Municipal de Educação (CME), para o efetivo cumprimento de seus
fins no âmbito do Sistema Municipal Parcial de Educação.

Cumpre dizer que as ações interinstitucionais entre os diversos atores, órgãos de
controle, segmentos e outras instâncias que aparelham a sociedade, no âmbito de
suas prerrogativas e políticas públicas e sociais, são exeqüíveis, haja vista que a
Educação, bem como o Conselho Municipal de Educação, integra o Sistema de
Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Para um melhor entendimento, invoca-se ao diálogo o Sr. Dr. Murilo José
Digiácomo31, quanto à política de atendimento motivada pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente:
A atuação do Conselho Tutelar junto ao Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente (além de outros Conselhos Deliberativos de
políticas públicas) é, sem dúvida, verdadeiramente "estratégica", pois permite
a correção de falhas na estrutura de atendimento, assim como a definição dos
já mencionados "fluxos" e "protocolos de atendimento" entre os diversos
setores da administração, órgãos, agentes, autoridades e entidades de
atendimento corresponsáveis (cuja instituição o órgão pode inclusive sugerir),
o que como visto acima é essencial para que a atuação do Poder Público junto à
população infanto-juvenil seja diferenciada, especializada - e resolutiva. [Grifos
do relator]

Desta forma, findam-se as discussões acerca desta matéria.
Na premissa das análises imbuídas à Secretaria Geral da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo, vale importar o Art. 15, do
Projeto de Lei nº. 28/2019, sendo:
Art. 15. O Conselho Municipal de Educação (CME), instituído pela Lei Municipal
n° 2.532, de 15 de maio de 1991, é o órgão colegiado do Sistema Municipal
Parcial de Ensino de Pindamonhangaba e deve atuar como órgão consultivo,
propositivo, mobilizador, deliberativo, normativo e fiscalizador, acerca dos
temas que forem de sua competência, conferida pela legislação pertinente, em
regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação do Estado de São
Paulo. [Grifo do relator]

31
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DIGIÁCOMO, Murilo José. O Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente
à luz da política de atendimento idealizada pela Lei nº 8.069/90. Disponível em:
http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1590.html. Acesso em: 14/05/2020.
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Asseverando o já sabido, qualquer que seja o território, no limite da Nação, é o
Conselho Municipal de Educação o órgão normatizador legítimo de um Sistema
Municipal de Ensino e, em face do artigo retro, possível apreender sua função, ao
que dita Bordignon (2009, p. 77):
a) A normativa – em geral de caráter deliberativo, atribui ao conselho a
competência de regulamentar o funcionamento do Sistema de Ensino.

Da contribuição exposta, insta o relator o artigo subsequente:
Art. 16. Compete ao Conselho Municipal de Educação:
[...]
IV. proceder a avaliação do funcionamento do Sistema Municipal Parcial de
Ensino, assegurando o fiel cumprimento dos princípios, leis e normas
pertinentes, inclusive estabelecendo mecanismos de integração do processo
avaliativo, dos Sistemas Federal e Estadual de Educação, nos termos da lei;
[...]
VI. elaborar ou reformular o seu Regimento Interno, submetendo-o à
aprovação do Chefe do Executivo, através da Secretaria Municipal de
Educação; [Grifo do relator]

Na percepção do dispositivo supra, na importância do grifo do relator, catalisando
a expertise de Bordignon, o Conselho Municipal de Educação não somente é o
responsável pela avaliação de um Sistema Municipal de Ensino, afinal do escólio de
suas prerrogativas enaltece os aspectos regulamentadores deste organismo gestal
da Política Pública da Educação, no âmbito da municipalidade.
Imbróglio contínuo destaca-se aos olhos deste relator, na leitura do Inciso VI, uma
vez que a submissão, vistas à aprovação do Regimento Interno do Conselho
Municipal de Educação, ao Chefe do Executivo, na interlocução da Secretaria
Municipal de Educação, predispõe ao entendimento a idiossincrasia, ao que Bobbio
apud Bordignon (2009, p. 82) revela: ‘Se num ordenamento jurídico vêm a existir
normas incompatíveis, uma das duas ou ambas devem ser eliminadas”.
Novamente vale transcrever Bordignon (2009, p. 82), quanto a autonomia destes
órgãos de controle social, é imprescindível que a Administração Pública Municipal
saiba que:
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A homologação, formal ou não, corresponde ao ato administrativo que dá
efetividade, põe em execução a decisão do conselho. No entanto, para a
autonomia do conselho é necessário que o Executivo não possa deliberar, nem
adotar, em matéria definida em lei como de competência do conselho, ações
que contrariam decisões deste. Ou, então, caso considere inviável ou
inadequado adotar tal decisão, deve retornar ao conselho com análise
fundamentada, solicitando a re-análise do assunto. Mas é de todo pertinente
que a norma defina prazos para o Executivo se manifestar e condições de
validação final da deliberação do conselho.
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Vale importar as contribuições de Bordignon (2009), na análise do Art. 1º, em seu
§Único, da Lei Ordinária nº. 2.532/1991, que dispõe sobre o Conselho Municipal de
Educação de Pindamonhangaba:
Art. 1º O Conselho Municipal de Educação criado pelo art. 203 da Lei Orgânica
do Município de Pindamonhangaba, de caráter deliberativo e organização
colegiada, tem por objetivo formular a política de Educação do Município, nos
aspectos técnicos, econômicos e financeiros e controlar a sua execução.
Parágrafo único: O conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 (sessenta )
dias, contados da data de sua instalação, elaborará o seu Regimento
Interno, submetendo-o à Homologação do Executivo Municipal.

Concebível que a homologação possa ser deflagrada pelo Chefe Executivo
Municipal, entretanto na semiótica do termo ‘submetendo-o’ não implica em
reduzir a deliberação do Conselho Municipal de Educação à obediência servil e sim
ao fato de sujeitar o documento em tela ao atendimento do que principia o Art. 37
da Constituição Federal de 1988, no tocante à transparência e publicidade dos atos
oficiais deste colegiado.
Outrora, é possível que os Conselhos Municipais de Educação, ouvido a Plenária,
deliberado o ato, proceda com a homologação por meio de resolução própria,
endossada pela Presidência, na anuência do Pleno – instância soberana dos órgãos
de controle social.
Tais ações têm caráter salutar ao processo democrático da articulação, entre os
Conselhos Setoriais e a Administração Pública Municipal, como considera
Bordignon (2009), enaltecendo o respeito à independência das instâncias legais de
decisão na esfera de suas competências.
Culminando, a homologação do Regimento Interno não cabe ao Chefe do Executivo
Municipal seu endosso, mas quando encaminhado para sua ciência, se couber ou
houver questionamentos sobre as matérias elencadas, apresentar ao Conselho
Municipal de Educação documento oficial solicitando informações, motivadas no
âmbito da legalidade, distanciando qualquer forma de proselitismo político,
cumprindo prazo determinado pelo colegiado em questão.
Ademais, tampouco cabem as formas de ingerência àquele que se encontra na
responsabilidade da Gestão da Educação na municipalidade.
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Na preponderância da análise do projeto que motiva este parecer, na observância
da ‘Seção V – Da Gestão Democrática da Educação Pública Municipal’, embora
implícito, é necessário trazer à discussão que com o advento da Constituição
Federal de 1988 se estabelece a gestão democrática do ensino público em seu Art.
206, no Inciso VI, o qual é desdobrado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional em seu Art. 14, quando:
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Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do
ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e
conforme os seguintes princípios:
I – participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto
pedagógico da escola;
II – participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.

Neste percurso, a Gestão Democrática da Educação figura a representação da luta
pelo reconhecimento da instituição escolar como espaço de política, fomentando o
debate acerca dos objetivos educacionais e confrontando a visão unilateral de
gestar estas unidades. Conseguinte, a gestão democrática importa participação,
comunicando que a política, distante das formas de proselitismo, é práxis social, no
âmbito escolar.
Diante a exposição, sugere o relator que seja revisto a seção supra, considerando a
complexidade da matéria elencada.
Arguindo o que revela o Art. 23, do objeto que contextualiza este parecer,
redundam-se as colocações acerca dos anos iniciais do Ensino Fundamental,
divergindo do que tece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Art. 23. A criação de unidades escolares públicas municipais será por ato do
Chefe do Executivo Municipal, por indicação da Secretaria Municipal de
Educação aprovada pelo Conselho Municipal de Educação, para garantir a
educação infantil e ensino fundamental alusivo aos anos iniciais (1° ao 5°),
após levantamento e diagnóstico da correspondente demanda.

Nesta égide, abstém-se o relator de mais esclarecimentos.
III – VOTO DO RELATOR
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Diante do exposto e do todo analisado, o voto se faz imprescindível que a
Presidência do Conselho Municipal de Educação de Pindamonhangaba, Estado de
São Paulo, revise o ‘Projeto de Lei nº. 28/2019, que dispõe sobre a criação do Sistema
Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências’, que se
fez objeto desta análise técnica, em sua integralidade, fazendo cumprir o que
arrazoa cada dispositivo legal a ele vinculado, bem como se paute nos princípios
constitucionais da legalidade, da moralidade, da transparência e da publicidade.
Salutar que o ordenamento jurídico brasileiro não reconhece a pretensão
parcial, quanto à instituição de um Sistema Municipal de Ensino, ou se é Rede
Municipal de Ensino submetida, obrigatoriamente, ao Sistema Estadual de Ensino
ao qual o território compõe, ou se é Sistema Municipal de Ensino, dotado de
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autonomia administrativa e pedagógica, afinal não há ‘uma terceira margem do rio’,
como outrora versou Guimarães Rosa.
Em ato contínuo, sugere este relator o contato com o Parecer CNE/CP nº:
11/201232, que dispõe sobre o Regime de Colaboração entre os Sistemas de
Ensino, para conhecimento e orientação.
Que o objeto que especifica esta análise, siga anexo a este parecer.
É o Voto. Dê-se ciência aos demais membros da Diretoria Executiva, do
Conselho Fiscal e da Câmara da Educação Infantil, todos da União Nacional dos
Conselhos Municipais de Educação, seccional São Paulo, cumprindo os ritos que
norteiam esta instituição.
São José do Rio Pardo, 15 de maio de 2020.
CONSELHEIRO MILTON HERRERA PEREIRA ROMERO
1º Secretário Geral da UNCME/SP
Relator da UNCME/SG

IV – CONCLUSÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CÂMARA
DA EDUCAÇÃO INFANTIL
A Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal e a Câmara da Educação Infantil,
todos da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, seccional São
Paulo, aprovam por maioria o voto do relator.
O Conselheiro Eduardo Cezar da Silva e, ainda a Conselheira Ana Lúcia
Porfírio, votaram favoravelmente, nos termos de suas Declarações de Voto, que
seguem em anexo.
Outrossim, que se encaminhe este parecer analítico ao Conselho Municipal
de Educação de Pindamonhangaba, Estado de São Paulo, para ciência.
São José do Rio Pardo, 18de maio de 2020.
CONSELHEIRO E CONSELHEIRAS:
EDUARDO CEZAR DA SILVA – PRESIDENTE
MARIA DAS GRAÇAS DO CARMO BERTASSO – 2ª SECRETÁRIA GERAL
ALCIMAR VEIGA LIMA DE MELO – 2ª TESOUREIRA
ANA LÚCIA PORFÍRIO – DIRETORA DE POLO
LUCIANA DE LOURDES DOS SANTOS – CONSELHO FISCAL E CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CARMEN LESLAINE ARAÚJO – CONSELHO FISCAL E CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
ALESSANDRA DANIELE PASCOTTO – CONSELHO FISCAL E CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
AGATHA VICENTO DOS SANTOS – CONSELHO FISCAL E CÂMARA DA EDUCAÇÃO INFANTIL
32
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PARECER CNE/CP Nº: 11, DE 04 DE JUNHO DE 2012, que dispõe sobre o Regime de Colaboração entre
os
Sistemas
de
Ensino.
Disponível
em:
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=11616-pcp011-12pdf&Itemid=30192. Acesso em: 15/05/2020.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Parecer claro, objetivo e plenamente respaldado pela Legislação vigente. Faço
apenas a observação de que mesmo que o Projeto de Lei referendado não
apresentasse todos os problemas relatados, ainda sim ele incorreria no erro de não
prever um Fundo Municipal de Educação como forma de garantir a execução das
Políticas Públicas em Educação, bem como garantir a autonomia dos órgãos do
referido sistema.
Mogi Guaçu, 15 de maio de 2020.
Conselheiro Eduardo Cezar da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho os votos do relator, acrescida do que consta a Declaração de Voto do
Conselheiro Eduardo Cezar da Silva.
São José do Rio Pardo, 18 de maio de 2020.
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Conselheira Ana Lúcia Porfírio
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Dr. Isael Domingues, Prefeito do Município de Pindamonhangaba, no uso de suas
atribuições legais e de conformidade com o art. 211, § 2°, da Constituição Federal, e com o §1° do art.
239 da Constituição Estadual do Estado de São Paulo, dispositivos da Lei Orgânica Municipal, art. 11 da
Lei Federal 9.394/96, Deliberação CEE 11/97, junto à Indicação CEE 10/97, do Conselho Estadual de
Educação do Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Pindamonhangaba aprova e eu
sanciono e promulgo a seguinte lei:

CAPITULO I
DA CRIAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE
PINDAMONHANGABA
Art. 1° Esta Lei institui o Sistema Municipal de Ensino de Pindamonhangaba, que
compreende todas as atividades educacionais desenvolvidas pelo Município no âmbito de sua autonomia
legal e em regime de colaboração com o Estado e a União.
Art. 2° Entenda-se por Sistema Municipal Parcial de Ensino o atendimento de alunos da
educação infantil em creches e pré-escolas e o Ensino Fundamental de Nove Anos, na sua área de
competência, referente aos anos iniciais (1' ao 5°).
Art. 3" O Sistema Municipal Parcial de Ensino do munícipio de Pindamonhangaba é
constituído pelo conjunto de normas que disciplinam a educação na sua esfera de atuação e pelos
seguintes órgãos e entidades educacionais:
1.
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II.

Instituições públicas municipais de Educação Infantil, englobando Creches e Pré-

Escolas e Ensino Fundamental, relativo aos anos iniciais (1° ao 5°);
III.

Instituições de Educação Infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada, nas suas

diferentes denominações;
IV.

Órgãos e entidades com fins educacionais, mantidas ou não pelo Poder Público

Municipal, com ações vinculadas ao Sistema Municipal de Ensino, a saber:
a) Conselho Municipal de Educação;
b) Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb;

•

c) Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE);
d) Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.
CAPÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DO SISTEMA MUNICIPAL PARCIAL DE ENSINO
Art. 4° Além dos princípios constituições vigentes e Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, o Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba se fundamenta, nos seguintes
princípios específicos:
1.

respeito a dignidade, à diferença e às liberdades fundamentais da pessoa, da justiça e

da solidariedade;
II.

garantia aos direitos constitucionais de acesso aos bens e serviços de educação, saúde,

lazer, cultura e esporte, socialmente produzidos;

•

III,

oferta de educação com qualidade social e fortalecimento da gestão democrática das

IV.

valorização da escola como "locus da aprendizagem" e veículo de transformação

V.

valorização dos profissionais de ensino, garantido, na forma da lei, planos de carreira

escolas;

social;

para o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público
de provas e títulos, assegurando regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Município;
VI.

garantia de formação continuada e em serviço dos profissionais da educação;

VII.

compromisso da educação com a preservação ambiental e do patrimônio histórico e

cultural (seja material ou imaterial) no município;
VIII. garantia de permanência e escolarização com qualidade aos educandos que necessitam
de cuidados especiais;
IX.

repúdio a qualquer discriminação ou tratamento desigual por motivo de convicção

filosófica, política ou religiosa, assim como a todo e qualquer tipo de preconceito;
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respeito aos princípios da gestão democrática, na forma estabelecida em lei.

X.

Art. 5" São objetivos gerais do Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba:
oferecer educação infantil nas creches e pré-escolas e ensino fundamental relativo aos

I.

anos iniciais (1° ao 5°), obrigatório e gratuito;
garantir o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com

II.

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
garantir atendimento gratuito em creches e pré-escolas de crianças de zero a cinco

III.

•

anos de idade;
IV. manter escolas na zona rural oferecendo ensino com características e modalidades
adequadas às necessidades e disponibilidades dessa população;
V.

oferecer educação de jovens e adultos referente aos anos iniciais (I° ao 5°), por meios

de projetos pedagógicos específicos, com características e programas especiais adequados às necessidades
e disponibilidades, garantindo-se aos trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;
VI.

atender ao educando, na educação infantil e nos iniciais do ensino fundamental (1° ao

5°), por meio de programas suplementares de material didático e pedagógico, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
VII.

garantir padrões mínimos de qualidade de ensino definido como a variedade e

quantidade mínima por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem e de acesso e permanência na escola;
VIII. manter cursos de capacitação continuada e extensão cultural aos docentes das escolas
•

municipais;
IX.

garantir a participação de docentes, pais e demais segmentos ligados às questões da

educação municipal na formulação de políticas e diretrizes para a educação no município;
X.

garantir mecanismos de controle social da gestão do sistema municipal de educação;

Xl.

ampliar o conceito de políticas educacionais, considerando os espaços urbano e rural e

suas organizações como espaços pedagógicos da construção da cidadania;
XII.

promover a educação ambiental como instrumento de sensibilização, conscientização

e mobilização comunitária;
XIII. garantir transversalmente a implantação do ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana nos currículos das escolas municipais na forma da lei;
XIV. manter um sistema de informações educacionais atualizados de forma a subsidiar o
processo decisório e avaliação do desempenho do Sistema Municipal Parcial de Ensino;
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XV.

elaborar o Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, visando à articulação

e desenvolvimento do ensino em seus diferentes níveis e a integração das ações do Poder Publico
Municipal;
XVI.

subsidiar meios para aquisição de material tecnológico para os docentes e discentes

das escolas municipais com o objetivo de inseri-los no mundo da tecnologia da informação.

Art. 6° O Plano Municipal de Educação deverá conduzir a:
I.

erradicação do analfabetismo;
universalização do atendimento escolar;

III.

superação das desigualdades educacionais, em ênfase na promoção da cidadania e na

erradicação de todas as formas de discriminação;
IV, promoção do princípio de gestão democrática da educação pública;
V.

promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;

VI.

melhoria da qualidade de ensino;

VII.

valorização dos profissionais da educação;

VIII.

promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à diferença,

e sustentabilidade socioambiental.

CAPÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL PARCIAL DE
ENSINO DE PINDAMONHANGABA
Seção I
Das responsabilidades do Município

4111

Art. 7" O município, em regime de colaboração com o Estado e com a assistência da União,
tem como atribuições:
I.

organizar, manter e desenvolver órgãos e instituições do seu Sistema de Educação, em

consonância com as políticas e planos educacionais do Estado e da União;
II.

baixar normas complementares para o seu Sistema de Educação.

III.

oferecer Creche e Educação Infantil, garantido acesso e permanência e gratuito, nas

escolas municipais, às crianças de O (zero) até 5 (cinco) anos de idade, tendo como objetivo o
desenvolvimento integral em suas potencialidades fisicas, psicológicas, intelectuais e sociais, em parceria
com ação da família e da comunidade;
IV.

oferecer ensino fundamental relativo aos anos iniciais (1° ao 5°), obrigatório e gratuito,

inclusive para os que a ele não tiveram acesso ou dele foram excluídos na idade própria;
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V.

exercer ação redistributiva em relação as suas escolas;

VI.

dispor sobre normas complementares para o acompanhamento permanente de seu

Sistema de Ensino;
VII.

autorizar, credenciar e supervisionar estabelecimentos de ensino de Educação Infantil

da iniciativa privada;
VIII.

oferecer atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com

necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino;
oferecer educação a jovens e adultos adequado às suas necessidades e possibilidades

IX.

dos educandos, organizada através de projetos peculiares e específicos;
viabilizar projetos e programas especiais para crianças, jovens e adultos em situação

X.

de vulnerabilidade social;
oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e Ensino Fundamental relativo aos

XI.

anos iniciais (1° ao 5°) e somente em outros níveis de ensino, quando estiverem atendidas plenamente as
necessidades de sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino básico (FUNDEB).
XII.

desenvolver políticas educacionais diferenciadas para as escolas do campo e

quilombola;
XIII. oferecer e manter prédios com instalações destinadas às instituições educacionais
públicas, garantido aos educandos e profissionais de educação um ambiente saudável para a
aprendizagem e trabalho educativo.
Parágrafo único. As incumbências do Município serão desempenhadas em sintonia com
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que se refere aos estabelecimentos de ensino e corpo
docente das escolas municipais.
Seção II
Da Secretaria Municipal de Educação
Art. 8" A Secretaria Municipal de Educação é o órgão superior de execução das políticas,
planos, programas e projetos educacionais do Sistema Municipal Parcial de Ensino e sua estrutura e
funcionamento são estabelecidos em norma própria, respeitado o disposto nesta lei.
Art. 9° São atribuições da Secretaria Municipal de Educação do município de
Pindamonhangaba:
I. organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições do Sistema Parcial de Ensino do
município
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II.coordenar a definição das políticas municipais de educação e o desenvolvimento de
projetos para a sua implementação;
III. coordenar a elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do Plano
Municipal de Educação, em sintonia com o Plano Nacional de Educação;
IV. coordenar a elaboração e a execução do orçamento de educação e dos recursos federais e
estaduais destinados ao financiamento da educação;
V. assegurar processos de avaliação das políticas públicas e qualidade da educação;
VI. credenciar, autorizar e supervisionar instituições de educação infantil jurisdicionadas ao
Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba;
VII. articular as unidades que compõem o Sistema Municipal Parcial de Ensino;
VIII. apoiar, com interface com os demais órgãos responsáveis, ações de promoção e
assistência social, saúde, meio ambiente, cultura, esporte e lazer, especialmente as voltadas para a
proteção da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade social.
Seção III
Dos colegiados
Subseção I
Do Conselho Municipal de Alimentação Escolar
Art. 10 O Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE) é órgão colegiado
responsável pela operacionalização da política governamental destinada a programas suplementares de
alimentação escolar nas unidades de ensino municipais integrantes do Sistema Parcial Municipal de
Ensino, inclusive adotando procedimentos de controle e de fiscalização, em conjunto com a Secretaria
Municipal de Educação, em observância a legislação especial aplicável:
Parágrafo Único — A organização do CAE está regulamentada pela Lei Municipal n° 3.773,
de 07 de fevereiro de 2001, ou por outra que venha a substituí-la.
Subseção II
Do Conselho Municipal de Assistência à Criança e ao Adolescente
Art. 11 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente — CMDCA é órgão
colegiado de supervisão, controle e avaliação, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, das ações
relacionadas com a proteção e à assistência à criança e ao adolescente, especialmente nos termos da Lei n°
8.069/90-ECA e de outras aplicáveis.
Art. 12 A Estrutura e as normas de funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente estão regulamentadas na Lei n° 2.626, de 19 de dezembro de 1991, ou outra que
venha a substitui-la.
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Art. 13 O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente atuará em
articulação direta com a Secretaria Municipal de Educação e com o Conselho Municipal de Educação
(CME), para o efetivo cumprimento de seus fins no âmbito do Sistema Municipal Parcial de Educação.
Subseção IV
Conselho Municipal do Fundo de Manutenção da Educação Básica (FUNDEB)
Art. 14 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
Básica —FUNDEB, instituído pela Lei Municipal 4.556, de 1° de março de 2007, é organizado na forma
•

de órgão colegiado e tem como finalidade acompanhar a repartição, transferência e aplicação dos recursos
financeiros do FUNDEB do município de Pindamonhangaba.
Parágrafo único — A organização e atribuições estão prescritas no seu Regimento Interno.
Subseção V
Conselho Municipal de Educação (CME)
Art. 15. O Conselho Municipal de Educação (CME), instituído pela Lei Municipal n° 2.532,
de 15 de maio de 1991, é o órgão colegiado do Sistema Municipal Parcial de Ensino de
Pindamonhangaba e deve atuar como órgão consultivo, propositivo, mobilizador, deliberativo, normativo
e fiscalizador, acerca dos temas que forem de sua competência, conferida pela legislação pertinente, em
regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo.
Art. 16. Compete ao Conselho Municipal de Educação:
1. atuar como consultor da Secretaria Municipal de Educação e das demais instituições
educacionais;
11. atuar como mobilizador da sociedade e controlar da garantia da qualidade do ensino;
III. aprovar os projetos de estruturação e funcionamento das unidades educacionais
municipais
IV. proceder a avaliação do funcionamento do Sistema Municipal Parcial de Ensino,
assegurando o fiel cumprimento dos princípios, leis e normas pertinentes, inclusive estabelecendo
mecanismos de integração do processo avaliativo, dos Sistemas Federal e Estadual de Educação, nos
termos da lei;
V. credenciar e autorizar o funcionamento das unidades de educação infantil integrantes do
Sistema Parcial de Ensino de Pindamonhangaba, adotando ou determinando as medidas de controle
pertinentes, para a garantia do padrão de qualidade e para o saneamento das deficiências identificadas;
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VI. elaborar ou reformular o seu Regimento Interno, submetendo-o à aprovação do Chefe do
Executivo, através da Secretaria Municipal de Educação;
VII. estabelecer critérios para a expansão da rede municipal de ensino, de conformidade com
a rede física municipal adotada;
VIII. propor medidas que visem ao aperfeiçoamento do ensino no município;
IX. deliberar sobre experiências pedagógicas, avaliando seus resultados na forma como
estabelecerem os projetos aprovados;
X. emitir pareceres sobre:
a) Assuntos e questões de natureza educacional que lhe forem submetidos pela Secretaria
Municipal de Educação, inclusive quanto à observância da legislação específica;
b) regularização da vida escolar, convalidação de atos escolares e equivalência de estudos
realizado no exterior;
c) acordos, contratos e convênios relativos a assuntos educacionais: e
d) matérias de interesse local e regional, relacionadas com o Sistema Municipal Parcial de
Ensino que lhe sejam submetidas;
Xl. deliberar, como instância administrativa, sobre recursos interpostos contra decisões de
natureza pedagógica e didática, adotadas pelos titulares de órgãos executivos e administrativos da
Secretaria Municipal de Educação bem como nas unidades escolares integrante do Sistema Municipal
Parcial de Ensino, observando os níveis de competência e prazos constantes do Regimento Escolar;
XII. exercer outras competências inerentes a natureza do órgão.
Parágrafo único. As deliberações, pareceres e indicações do Conselho Municipal de
Educação somente terão eficácia após a homologação por ato da Secretaria Municipal de Educação, que
poderá determinar, de forma motivada e fundamentada o reexame sobre qualquer matéria e se for
justificado pelas peculiaridades do processo educativo, no âmbito do Sistema Municipal Parcial de
Ensino.
Art. 17. A composição, organização, o funcionamento e as atribuições do Conselho
Municipal de Educação são definidos em legislação própria promulgada pelo executivo, respeitando o
disposto destas diretrizes legais.
Art. 18. Compete ao Conselho Municipal de Educação, através de suas câmaras específicas
a emissão de normas que contemplem o Sistema Municipal de Ensino, podendo buscar sustentação nas
normas do Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A lei garantirá a representação dos profissionais da educação, dos pais e
dos estudantes na composição dos conselhos e a autonomia administrativa em seu funcionamento.
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Art. 19. A Secretaria Municipal de Educação estimulará o funcionamento do Fórum
Municipal Popular Permanente de Educação, colegiado organizado pela sociedade civil, com funções
propositivas e de controle e mobilização social em defesa da educação.
Parágrafo único. A composição, estrutura e funcionamento do Fórum Popular Permanente
de Educação serão disciplinados em regulamento próprio aprovado por seus integrantes.

Seção IV
Das Instituições Educacionais jurisdicionadas ao Sistema Municipal Parcial de Ensino
Art. 20. As normas de estrutura e funcionamento das unidades escolares municipais e das
escolas de educação infantil mantidas pela iniciativa privada, o projeto político-pedagógico, regimento
escolar e plano de gestão, serão definidas pelo Conselho Municipal de Educação.
Art. 21. São competências das instituições de ensino municipal:
I. elaborar e executar seu projeto político-pedagógico em sintonia com a LDBEN;
II. administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
III. assegurar o cumprimento dos dias letivos e cumprimento do calendário escolar
homologado;
IV. zelar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
V. prover condições para recuperação do aluno de menor rendimento;
VI. articular escola, família e comunidade, criando processo de integração;
VII. manter informados pais e responsáveis sobre a frequência e rendimento escolar dos
alunos bem como do projeto político pedagógico da escola, disciplinando e zelando para o bem-estar do
educando;
VIII. zelar pela alimentação escolar e pelos alunos sujeitos ao transporte escolar;
IX. garantir currículo flexibilizado aos alunos com necessidades especiais;
IX. manter informados o Conselho Tutelar sobre alunos com baixa frequência escolar ou em
situação de vulnerabilidade social.
X. elaborar projetos especiais conforme diretrizes estabelecidas pela Secretaria Municipal de
Educação.

Seção V
Da Gestão Democrática da Educação Pública Municipal
Art. 22. A gestão democrática da educação pública municipal dar-se-á pela participação da
comunidade na gestão das instituições escolares, por meio de;
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I. elaboração participativa do projeto político-pedagógico;
II. eleições para o Conselho de Escola;
III. autonomia da escola na gestão pedagógica, administrativa e financeira, respeitadas à
normas vigentes;
IV. Associação de Pais e Mestres e Grêmio Estudantil, instituídas na forma disciplinada em
lei municipal específica.
Parágrafo único. Na composição e atribuições do Conselho de Escola, Associação de Pais e
Mestres e Grêmio Estudantil será garantida a participação dos profissionais de educação em exercício na
unidade escolar, alunos, pais ou responsáveis.

Seção VI
Da criação de Escolas Municipais
Art. 23. A criação de unidades escolares públicas municipais será por ato do Chefe do
Executivo Municipal, por indicação da Secretaria Municipal de Educação aprovada pelo Conselho
Municipal de Educação, para garantir a educação infantil e ensino fundamental alusivo aos anos iniciais
(1° ao 5°), após levantamento e diagnóstico da correspondente demanda.
§ 1° As unidades escolares municipais terão administração própria, subordinada à Secretaria
Municipal de Educação, observadas as normas estabelecidas para o Sistema Municipal Parcial de Ensino
e pelo Poder Público Municipal.
§ 2° O quantitativo de cargos ou funções necessárias a cada unidade escolar será
estabelecido no ato do executivo de criação da unidade, em conformidade com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual.
§ 3" 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 de
Orçamento anual respectivo.
§ 4° A criação de novas unidades escolar e classes estará condicionada a área útil por aluno
na forma estabelecida na legislação vigente, respeitando as diretrizes de demanda escolar estabelecida
pela Secretaria Municipal de Educação.
§ 5" Haverá na Secretaria Municipal de Educação o Quadro Docente, de acordo com a Lei do
Plano de Organização, Estruturação, Plano de Empregos Públicos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais do Magistério Público Municipal de Pindamonhangaba, observadas a titulação do professor,
a carga horária semanal inerente ao seu cargo e as demais especificações constantes da referida norma.
§ 6" As escolas de Educação Infantil mantidas pela iniciativa privada serão autorizadas por
ato do Conselho Municipal de Educação, cabendo a Secretaria Municipal de Educação a supervisão e
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acompanhamento de suas atividades, e somente poderão iniciar suas atividades após a publicação do
referido ato de funcionamento.
Art. 24. O planejamento da expansão de escolas municipais será realizando pela nucleação
de escolas levando em consideração a demanda, principalmente, oriundas de conjuntos habitacionais e
outros critérios estabelecidos pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria Municipal de
Educação.
Seção VII
Dos profissionais da Educação
Art. 25. São profissionais da Educação os integrantes do magistério municipal e os

•

servidores públicos que atuam no Sistema Municipal Parcial de Ensino na forma estabelecida nesta lei.

CAPÍTULO IV
Dos Recursos Financeiros
Art. 26. São considerados recursos públicos destinados á Educação os originários de:

0

1.

receita de impostos municipais;

II.

receita de transferências constituições e outras transferências;

III.

receita de salário-educação e de outras contribuições sociais;

IV.

receita de incentivos fiscais;

V.

outros recursos previstos em lei.

Art. 27. O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento)
da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências constitucionais, na manutenção do
ensino público, observando o disposto na Emenda Constitucional n° 53 e Lei n° 11.494, de 20 de junho de
2007.
Art. 28. Considerar-se-ão como manutenção e desenvolvimento do ensino, as despesas
realizadas com vistas á consecução de objetivos básicos das instituições educacionais municipais,
compreendidas as que se destinem a:
I.

remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da

Il.

aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos

educação

necessários ao ensino;
III.

uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino;
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IV.

levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;
V.

realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento do Sistema Municipal

Parcial de Ensino
VI.

concessão de bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas;

VII.

amortização e custeio de operações de crédito destinadas a atender ao disposto nos

incisos deste artigo;
VIII. aquisição de material didático-escolar e manutenção de programas de transporte.

Art. 29. Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino aquelas
realizadas com:
1.

pesquisa, quando não vinculada às instituições de ensino, ou, quando efetivada fora

dos sistemas de ensino, que não vise, precipuamente, ao aprimoramento de sua qualidade ou à sua
expansão;
subvenção a instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou
cultural;
III.

formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis,

inclusive diplomáticos;
IV.

programas suplementares de alimentação, assistência médico-odontológica,

farmacêutica e psicológica, e outras formas de assistência social;
V.

obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a

V.

pessoal docente e demais trabalhadores da educação quando em desvio de função ou

rede escolar

em atividade alheia à manutenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 30. As receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino serão
apuradas e publicadas nos balanços do Poder Público, assim como nos relatórios a que se refere o § 3° do
art. 165 da Constituição Federal.
Art. 31. Os órgãos fiscalizadores examinarão, prioritariamente, na prestação de contas de
recurso público o cumprimento do disposto no art. 212 da Constituição Federal, no art. 60 das
Disposições Transitórias e na legislação concernente.
Art.32. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a
escolas comunitárias, confecionais ou filantrópicas que:
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I.

comprovem finalidade não lucrativa e não distribuam resultados, dividendos,

bonificações, participações ou parcela de seu patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto;
II.

apliquem seus excedentes financeiros em educação;
assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades;
IV.

prestem contas ao Poder Público dos recursos recebidos.

Parágrafo único. Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados a bolsas de
estudos para a educação básica, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de recursos,
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública do educando, ficando o Poder Público
obrigado a investir prioritariamente da sua rede local.

CAPÍTULO V
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art.33. As entidades públicas ou privadas com atividades vinculadas ao Sistema Municipal
Parcial de Ensino do município de Pindamonhangaba, por meio de convênio ou outra forma, terão suas
atividades regulamentadas pelo instrumento jurídico que gerou a vinculação e por normas baixadas pela
Secretaria Municipal de Educação.
Art. 34. O Sistema Parcial de Ensino será avaliado e atualizado a cada cinco anos.
Art.35. As instituições educacionais municipais adaptarão seus estatutos e regimentos aos

00

dispositivos da Lei e às normas do Sistema Municipal Parcial de Ensino, no prazo de um ano.
Art.36. Esta Lei entra em vigor na data de publicação, revogadas as disposições em
contrário.

Pindamonhangaba i6 de março d

/ Dr. Isael Do t ingues
Prefeito Mu icipal
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MENSAGEM N° 006 / 2019
Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino
de Pindamonhangaba e dá outras providências.

Exmo. Sr.
Ver. Felipe Francisco César Costa
DD. Presidente da Câmara de Vereadores de
Pindamonhangaba/SP

Senhor Presidente,

Encaminhamos pelo presente o incluso Projeto de Lei que dispõe sobre a criação do Sistema
Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba e dá outras providências.
Em obediência aos dispositivos constituições, Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional e Deliberação do Conselho Estadual de Educação de São Paulo n° 11/97, foi publicada a Lei
Municipal n° 3.465, de 10 de novembro de 1998, instituindo o Ensino Fundamental no município de
Pindamonhangaba, referente a 1' à 4' séries, hoje anos iniciais (1° ao 5°) do Ensino Fundamental de 9
(nove)Anos, optando, no advento da lei, pela criação gradativa do Ensino Fundamental junto a Escolas
de Educação Infantil Municipal, integrando ao Sistema Estadual de Ensino, tomando as providências
para sua legalização junto ao órgão supervisor da Secretaria de Educação Estadual, nos termos da
legislação vigente.
Assim, ficou pavimentada a trajetória do Ensino Fundamental Municipal. Os anos se
passaram, a rede física de Escolas Municipais ampliou seu atendimento, contando no momento, conforme
Cadastro de alunos na Prodesp, 52 (cinquenta e duas) Escolas Municipais em funcionamento, ministrando
segmentos de Creches, Pré-Escola, Ensino Fundamental e Educação de Jovens de Adultos (anos iniciais)
conforme dados computados na Secretaria de Educação e Cultura em 19 de janeiro de 2017:
Modalidade
Creche
Centro Municipal de Educação Infantil
Ensino Fundamental (1° ao 5°)
Total geral

Quantidade de Alunos
1.715
3236
9086
14037
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As escolas são administradas pela Secretaria Municipal de Educação, através de seus órgãos
setoriais, que arrolados abaixo:
1.

Gabinete do Secretário : órgão responsável pelo planejamento e coordenação das atividades
educacionais exercidas no Município

II.

Órgãos de função diretiva:
1. Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico - órgão responsável
pelo desenvolvimento de trabalhos relativos à Educação Infantil, ao Ensino
Fundamental-Anos Iniciais(1° ao 5°), Educação de Jovens e Adultos, no período
noturno, aos serviços de educação especial, bem como a coordenação das atividades
técnico-pedagógicas e de capacitação dos profissionais da educação.
2.

Departamento de Gestão Escolar - órgão responsável pelo planejamento, direção,
orientação, execução, controle, fiscalização e a manutenção de todas as atividades
vinculadas ao sistema de ensino do município, bem como ao transporte e a alimentação
escolar;

3.

Departamento Administrativo e Financeiro - órgão responsável pela execução das
atividades relativas à administração de pessoal, de material e patrimônio, de protocolo e
demais serviços auxiliares, bem como das atividades de processamento de dados da
Secretaria Municipal de Educação;

Todas as diretorias contam com funcionários capacitados e treinados para atender as diversas
atividades inerentes a sua área de competência na hierarquia da Secretaria Municipal de Educação.
Conta ainda com 12 (doze) Gestores Regionais de Educação Básica, cuja função é dar
suporte técnico, pedagógico e administrativo no que concerne ao planejamento e na condução das
atividades pedagógicas e administrativas das escolas e demais instâncias de atuação da Secretaria
Municipal de Educação quais se estendam as ações educativas organizadas pelo Poder Público Municipal.
Esta estruturação da Secretaria Municipal de Educação vem se adequando as necessidades de
seus propósitos, sempre "renovando e inovando", reagrupando setores e serviços na concretização de
políticas educacionais sustentáveis que atendam as necessidades do nosso tempo.
O Controle e acompanhamento da vida escolar do aluno é realizado pela Secretaria
Municipal de Educação, no Departamento de Ação Educativa e Desenvolvimento Pedagógico, com grupo
de profissionais treinados e capacitados que mantém atualizada a trajetória da vida escolar dos alunos, na
expedição de documentos e informações de dados bem como a atualização permanente do Cadastro de
Alunos- GDAE, e SECRETARIA DIGITAL E EDUCACENSO .
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MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA
ESTADO DE SÃO PAULO
O grupo de Gestores Regionais de Educação Básica, além das funções dos trabalhos
administrativos e pedagógicos junto aos Centros Municipais de Educação Infantil, Pré-Escolas e Ensino
Fundamental relativo aos anos iniciais (1° ao 5°), assumiu a supervisão das Escolas de Educação Infantil
da iniciativa privada, conforme determinação da nova LDB e Decreto Municipal n° 5.256, de 10 de
dezembro de 2015, alterado pelo Decreto Municipal n° 5.371, de 04 de novembro de 2016.
Pretende-se com a criação do Sistema Municipal Parcial de Ensino de Pindamonhangaba SMPE, superar a dicotomia da ação supervisora do Sistema Estadual e Municipal.
Ainda, segundo manifestação da Secretaria Municipal de Educação, essencialmente é a
maior mudança no Sistema Municipal Parcial de Ensino - SMPE, pois com a autonomia das ações dos
Gestores Regionais de Educação Básica nas Escolas Municipais relativo ao Ensino Fundamental - Anos
Iniciais (1° ao 5°), que atualmente atende plenamente toda a demanda da cidade de Pindamonhangaba,
evita-se assim, a dupla ação supervisora: Estado e Município.
As atribuições dos Gestores Regionais de Educação Básica estão fundamentadas nas
diretrizes da Lei Municipal 5.318/11, de 21 de dezembro de 2011 (Estatuto do Magistério Municipal de
Pindamonhangaba).
Embasando-se em alicerces legais, é proposta a Criação de Sistema de Ensino Parcial
autônomo em regime de colaboração com o Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo,
relativo aos Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Justifica-se a Parcialidade, pelo fato que de que estamos em processo de atendimento de
crianças da Educação Infantil (0-5 anos), conforme determinação constitucional, ficando a cargo do
Sistema de Ensino Estadual a incumbência de atender os Anos Finais (6° ao 9°), conforme faculta a LDB,
•

Deliberação CEE 11/97, anexo a Indicação CEE 10/97 do Conselho Estadual de Educação do Estado de
São Paulo.
Entende-se que o trabalho desenvolvido pelo município na Educação Municipal de
Pindamonhangaba já é de um sistema, necessitando apenas de autonomia plena para desenvolver seus
projetos sintonizados com o Conselho Municipal de Educação (CME).
O Conselho Municipal de Educação instituído pela Lei Municipal n° 2.532, de 15/05/2001,
alterada pela Lei Municipal 5.194 de 19 de maio de 2011, deverá sofrer adequações para assumir as
funções: consultiva, propositiva, mobilizadora, normativa e fiscalizadora.
A partir das considerações acima, seguindo as condições mínimas exigidas pela Del. CEE
11/97 e Indicação CEE 10/97, foi demonstrado empiricamente que o Município de Pindamonhangaba,
detém todas as condições necessárias para assumir a criação e implementação do SISTEMA
MUNICIPAL , atendendo a Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental(1° ao 5°).
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ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, Senhores Vereadores, é fundamental a aprovação do presente projeto, e, para isso,
invocamos o Art. 44 da Lei Orgânica Municipal para que se vote em caráter de urgência, no menor prazo
possível.
Na oportunidade, reiteramos a V. Exa. os protestos de elevada estima e consideração,
homenagem que peço seja extensiva a todos os Nobres Vereadores que integram essa Casa de Leis.

Iri‘monl-1 gaba,) 06 de março de 2019.
y
Dr. Isael )oming
Prefeito unicipal
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