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Senhor Presidente

Tern a presente a finalidade de encaminhar a Vossa 
Excelencia, para apreciagao dessa Egregia Camara Municipal, o incluso Projeto 
de Lei, cuja ementa “DISPOE SOBRE A APROVAQAO DO RELATORIO DE 
AVALIAQAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAQAO REFERENTE AO 2° 
BIENIO - 2017 A 2019 QUE ALTERA AS METAS E AS ESTRATEGIAS PARA 
O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE 2015 A 2025 E DA OUTRAS 
PRO VI DEN  CIA S

Primeiramente, informamos a essa Casa de Leis que por 
meio da Lei Municipal n° 1.631 de 18 de dezembro de 2015 foi aprovado o 
“PLANO MUNICIPAL DE EDUCAQAO DO MUNICIPIO DE CAJAMAR, PARA O 
PERIODO DE 2015 A 2025”, em consonancia com a Lei Federal n° 13.005/2014 
que trata do Plano Nacional de Educagao, havendo a necessidade e o dever do 
monitoramento continue, inclusive, com avaliagoes bienais, mediante o 
envolvimento das instancias responsaveis e a devida mobilizagao social para 
acompanhar, sistematicamente, o esforgo de implementagao das metas e 
estrategias do piano.

Nesse sentido, em 2018, atraves da Lei 1.726 de 04 de 
dezembro de 2018 foi aprovado por essa Edilidade o RELATORIO DE 
AVALIAQAO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAQAO REFERENTE AO 1° 
BIENIO-2015 A 2017.

Entretanto, em decorrencia ao enfrentamento a pandemia do 
COVID-19 somente no exercicio de 2021, com a flexibilizagao permitida pelo 
Governo Estadual, e, principalmente, mediante as agoes desenvolvidas pelo 
Municipio de Cajamar, dentre as quais a VACINAQAO continua de sua populagao 
e servidores da Municipalidade, foi possivel designar a nova composigao da 
Comissao Coordenadora do Plano Municipal de Educagao, por 
representantes da Secretaria Municipal de Educagao, Conselho Municipal de 
Educagao, Forum Municipal de Educagao do Poder Legislative, conforme Decreto 
n° 6.542/2021, com a finalidade de assegurar o apoio tecnico e 
administrativo para as agoes de coordenagao destinadas ao 
acompanhamento, monitoramento, inclusive sobre a evolugao das metas, 
avaliagao e revisao do Plano Municipal de Educagao - PME.
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A Comissao Coordenadora do Plano Municipal de 
Educagao, em decorrencia de seus trabalhos, tornou publico o Relatorio de 
Avaliagao, em sua versao final, apos discussoes realizadas na III 
Conferencia Municipal de Educagao, sob o tema “Plano Municipal de 
Educagao: avaliagao e compromisso com as politicas educacionais, 
inclusivas, equitativas e de qualidade”, realizada nos dias 19 e 20 de 
novembro de 2021.

O Relatorio foi concretizado mediante a coleta de dados e 
sistematizagao das informagoes em seus respectivos indicadores principals e 
auxiliares. Nesse processo foram realizadas 3 (tres) audiencias publicas.

Dessa forma, e que apresentamos o Relatorio anexo ao 
presente Projeto de Lei, relativo ao 2° bienio do periodo de 2017 a 2019, o 
qual do ponto de vista metodologico, observou os procedimentos contidos no 
“Caderno de Orientagoes para Monitoramento e Avaliagao dos Pianos Municipals 
de Educagao”. disponivel em:

http://pne.mec.gov.br/images/pbf/publicacoes/pne pme caderno - deorientacoes-
final.PDF).

Por fim, observamos aos Nobres Edis que o PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAQAO e a BASE PARA ELABORAQAO DOS 
PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS DAS UNIDADES ESCOLARES DE 
CAJAMAR E POLITICAS PUBLICAS DO MUNICIPIO.

Diante do exposto, contando com a costumeira colaboragao 
dessa Casa de Leis, para com os assuntos de real interesse publico, solicitamos a 
Vossa Excelencia e Nobres Edis que a materia seja apreciada, em regime de 
urgencia, nos termos do art. 66 da Lei Organica do Municipio.

Sendo so o que apresepijta para o momento, subscrevemo-
ia e demais Vereadores, nossosnos, reiterando, no ensejo, a Vossa Excelen 

protestos de elevada estima e distinta consider;

Cordialmente,

DANILO BARBOSA MACHADO 
Prefeito Municipal

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
DD. Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR -SP.

http://pne.mec.gov.br/images/pbf/publicacoes/pne_pme_caderno_-_deorientacoes-
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PROJETO DE LEI N° 2 0 , DE 20 DE ABRIL DE 2022

“DISPOE SOBRE A APROVAQAO DO 
RELATORIO DE AVALIAQAO DO 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAQAO 
REFERENTE AO 2° BIENIO - 2017 A 
2019 QUE ALTERA AS METAS E AS 
ESTRATEGIAS PARA O PLANO 
MUNICIPAL DE EDUCAQAO DE 2015 A 
2025 E DA OUTRAS PROVIDENCIAS”

Art. 1° Fica aprovado o Relatorio de Avaliagao do Plano Municipal de 
Educagao, de que trata a Lei n° 1.631/2015 alterada pela Lei n° 1.726/2018, referente 
ao 2° bienio do periodo de 2017 a 2019, constante do anexo integrante desta Lei, 
dando continuidade ao desenvolvimento do referido piano nos anos subsequentes, 
de 2020 a 2025.

Art. 2° Sao diretrizes do Plano Municipal de Educagao:

I - erradicagao do analfabetismo;

II - universalizagao do atendimento escolar;

III - superagao das desigualdades educacionais, com enfase na promogao da 
cidadania e na erradicagao de todas as formas de discriminagao;

IV - melhoria da qualidade da educagao;

V - formagao para o trabalho e para a cidadania com enfase nos valores 
morais e eticos em que se fundamenta a sociedade;

VI - promogao do principio de gestao democratica da educagao publica;

VII - promogao humanistica, cientifica, cultural e tecnologica do municipio;

VIII - estabelecimento de meta de aplicagao de recursos publicos em 
educagao que assegure atendimento as necessidades de expansao, com padrao de 
qualidade e equidade;

IX - valorizagao dos profissionais da educagao;

X - promogao dos principios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e 
a sustentabilidade socioambiental.
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Art. 3° As Metas estabelecidas no anexo desta Lei serao cumpridas no prazo 
de vigencia do Plano Municipal de Educagao, desde que nao haja prazo inferior 
definido para metas e estrategias especificas.

Art. 4° As Metas previstas no anexo desta Lei deverao ter como referencia a 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios (PNAD), o Censo Demografico (IBGE), 
o Censo Escolar, Censos nacionais da educagao basica mais atualizados, Fundagao 
SEADE, INEP, MEC, entre outros.

Art. 5° A execugao do Plano Municipal de Educagao e o cumprimento de suas 
metas e estrategias serao objeto de monitoramento anual e avaliagao bienal, 
realizado pelas seguintes instancias:

I - Comissao Coordenadora do Plano Municipal de Educagao;

II - Equipe Tecnica do Plano Municipal de Educagao;

III - Forum Municipal de Educagao;

IV - Conselho Municipal de Educagao;

V - Secretaria Municipal de Educagao.

§1° Compete, ainda, as instancias referidas no caput deste artigo:

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliagdes nos respectivos 
canais de comunicagao via internet e no site oficial da Prefeitura Municipal de 
Cajamar;

II - analisar e proper politicas publicas para assegurar a implementagao das 
estrategias e o cumprimento das metas;

III - analisar e proper a revisao do investimento publico em educagao.

§2° A cada dois anos, ao longo do periodo de vigencia do piano, a Comissao 
Coordenadora do Plano Municipal de Educagao publicara os estudos realizados para 
aferir o cumprimento das metas estabelecidas no anexo desta Lei, com informagoes 
organizadas e consolidadas tendo como referencia os estudos e as pesquisas de 
que trata o art. 4° desta Lei, sem prejuizo de outras fontes de informagoes 
importantes.
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Art. 6° Compete a Comissao Coordenadora do Plano Municipal de Educagao 
e ao Forum Municipal de Educagao em parceria com o Conselho Municipal de 
Educagao e apoio da Secretaria Municipal de Educagao a organizagao das 
Conferencias Municipals de Educagao, a cada dois anos.

Art. 7° A Secretaria Municipal de Educagao estabelecera os mecanismos 
necessaries ao acompanhamento das metas e estrategias constantes no Plano 
Municipal de Educagao.

Art. 8° Os Pianos plurianuais do Municipio, a Lei de Diretrizes Orgamentarias 
e Lei Orgamentaria Anual serao formulados de maneira a assegurar as dotagdes 
orgamentarias compativeis com as diretrizes, metas e estrategias deste PME, a fim 
de valorizar sua plena execugao.

Art. 9° O Plano Municipal de Educagao devera servir de base para elaboragao 
do Projeto Politico Pedagogico das escolas.

Art. 10. O Plano Municipal de Educagao subsidiary o preenchimento do PAR 
(Plano de Agoes Articuladas) e do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento, 
Execugao e Controle), bem como o preenchimento dos Indicadores de 
Monitoramento e Avaliagao de ambito nacional e municipal.

Art. 11. A Comissao Coordenadora do Plano Municipal de Educagao, o Forum 
Municipal de Educagao, o Conselho Municipal de Educagao em articulagao com a 
Secretaria Municipal de Educagao, com escolas e outras pastas do Executive 
Municipal, empenhar-se-ao na divulgagao do piano e na progressiva realizagao de 
suas Metas e Estrategias para que a sociedade o conhega amplamente e 
acompanhe seu process© de monitoramento anual e avaliagao bienal.

Art. 12. As despesas decorrentes com a execugao desta Lei correrao por 
conta de dotagdes orgamentarias proprias, suplementadas se necessario.

Art. 13. Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Art. 14. Revogam-se as disposigdes/4hi contrario, em especial, as contidas 
nas Leis n° 1.631/2015 e n° 1.726/2018. /_//'}/
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DANILO BARBOSA MACHADO 
PrefeitcyMunicipal


