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LEI Nº 417/2022, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2022 

  

CRIA E DISCIPLINA A ORGANIZAÇÃO 

DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 

DO MUNICÍPIO DE CAMETÁ E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMETÁ, ESTADO DO PARÁ, Victor Correa 

Cassiano, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e de acordo com o 

estabelecido no Art. 144, §8º. da Constituição Federal e Lei Federal nº 13.022 de 

08.08.2014, faço saber que o Poder Legislativo Municipal decreta e eu sanciono a seguinte 

lei:  

 

Art. 1° - Esta Lei cria e disciplina a organização do Sistema Municipal de Ensino 

do Município de Cametá, com ênfase na educação escolar que se desenvolve, 

predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias. 

 

Art. 2° - O Sistema Municipal de Ensino compreende: 

I - As instituições de educação infantil e de ensino fundamental, mantidas pelo 

Poder Público municipal; 

II - As instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; 

III - O Centro de Formação dos Servidores e Trabalhadores da Educação; 

IV - A Secretaria da Educação; 

V - O Conselho Municipal de Educação;  

VI - Fóruns de participação democrática;  

VII - Outros órgãos ou estabelecimentos que se fizerem necessários;  

VIII - O conjunto de normas complementares. 

Parágrafo único - Cabe ao Município, por meio dos órgãos responsáveis pela 

educação municipal, baixar normas complementares as nacionais que garantam 

organicidade e unidade ao sistema de ensino, bem como democratizá-las. 

 

Art. 3° - As instituições municipais de educação infantil e de ensino fundamental, 

bem como as instituições de educação infantil mantidas e administradas por pessoas físicas 

ou jurídicas de direito privado, integrantes do Sistema Municipal de Ensino, atenderão as 

seguintes condições: 

I - Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do Sistema Municipal 

de Ensino;  

II - Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público 

Municipal. 
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Parágrafo único - As instituições de educação infantil oriundas da iniciativa 

privada, deverão ter capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no art. 213 da 

Constituição Federal. 

 

Art. 4° - O Centro de Formação dos Servidores e Trabalhadores da Educação 

atende preferencialmente aos profissionais da rede pública do município e tem como 

finalidade promover uma agenda permanente de cursos de formação continuada destinadas 

aos profissionais da rede, bem como, prestar consultoria e assessoria a gestão educacional. 

 

Art. 5° - A Secretaria de Educação é o principal órgão que exerce as atribuições 

do Poder Público Municipal em matéria de educação. 

 

Art. 6º - O Conselho Municipal de Educação é um órgão de natureza colegiada, 

vinculado à Secretaria de Educação com autonomia administrativa e dotação orçamentaria 

própria, que desempenha as funções, consultiva, deliberativa, normativa, propositiva, 

fiscalizadora, mobilizadora, de forma a assegurar a participação da sociedade na gestão da 

educação municipal. 

Parágrafo único - O Conselho Municipal de Educação tem sua estrutura, 

composição, organização, funcionamento e atribuições definidas em legislação específica e 

em regimento próprio. 

 

Art. 7° - A participação democrática será assegurada através do Fórum Municipal 

de Educação (FME-CAMETÁ) que trata das questões mais amplas relativas à educação, 

sendo orientado pelo Conselho Municipal de Educação. 

§ 1° - As atividades do Conselho e do Fórum por este orientado, terão sua 

culminância na realização da Conferência Municipal de Educação, no período de dois em 

dois anos, que abrangerá a avaliação das políticas de atendimento da oferta educacional, de 

aprendizagem, de valorização dos profissionais da educação e demais pautas que se fizerem 

necessárias. 

 

Art. 8º - O Plano Municipal de Educação será estabelecido em legislação própria. 

§ 1° - O Plano Municipal de Educação ora vigente será reelaborado com a 

participação da sociedade, levando em conta as deliberações extraídas da VII Conferência 

Municipal de Educação (CME-2022), sob a coordenação do Conselho Municipal de 

Educação, subsidiado pela Secretaria Municipal de Educação e em conformidade com os 

Planos Nacional e Estadual de Educação. 

§ 2° - O Plano Municipal de Educação deve conter a proposta educacional do 

Município, definindo diretrizes, objetivos e metas. 

§ 3° - Compete ao Fórum Municipal de Educação (FME-CAMETÁ) e, 

especialmente, ao Conselho Municipal de Educação, o acompanhamento e a avaliação da 

execução do Plano Municipal de Educação. 
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Art. 9º - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Prefeitura Municipal de Cametá (Pa), 28 de novembro de 2022.  

  

 

 

VICTOR CORREA CASSIANO 

Prefeito Municipal de Cametá 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
MUNICÍPIO DE CAMETÁ 

 
CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO 

 
 Certifico para os devidos fins de direito e a quem possa 

interessar, que atendendo ao princípio da publicidade e de 

acordo com as atribuições conferidas pelo Decreto Municipal n° 

097/2013, de 29 de julho de 2013, publiquei no quadro de Aviso 

que fica no rol do prédio da Prefeitura Municipal, a LEI 417/2022, 

de 28 de novembro de 2022, a qual CRIA E DISCIPLINA A 

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO DO 

MUNICÍPIO DE CAMETÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Cametá, 28 de novembro de 2022. 

 
 

Odilon do Socorro Coelho Barra 
Secretário Municipal de Administração 

Decreto Municipal nº 001/2021 
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