
 
LEI Nº 2.413, DE 03 DE JUNHO DE 2015. 
 

 
Aprova o Plano Municipal de Educação do Município de 
Ouro e dá outras providências. 
 

 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE OURO, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições 

legais, faz saber que o Poder Legislativo Municipal Aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 
Art. 1° Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10 (dez) anos 

(2015-2025), com vistas ao cumprimento da Emenda Constitucional n° 59/2009 e do disposto no art. 214 

da Constituição Federal, bem como do art. 171 da Lei Orgânica do Município de Ouro. 

  

Art. 2º O Plano Municipal de Educação - PME, elaborado em conformidade com o Plano 

Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014 e com a Lei 

Municipal n° 1.600, de 14 de outubro de 1.999, que institui o Sistema Municipal de Ensino de Ouro, 

apresenta como diretrizes: 

 

I - erradicação do analfabetismo; 

 

II - universalização do atendimento escolar; 

 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; 

 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade; 

 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do Município; 

 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção 

do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 

qualidade e equidade; 

 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

 



X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade 

socioambiental. 

 

Parágrafo Único. A elaboração do Plano Municipal de Educação - PME contou com a 

participação da sociedade civil e governamental, sob a Coordenação da Comissão para Adequação do 

Plano Municipal de Educação – PME, nomeada sob o Decreto Municipal nº 248, de 01 de dezembro de 

2.014, através das reuniões dos Grupos de Trabalho, juntamente com a Assembleia Municipal de 

Educação, realizada em 14 de abril de 2.015, organizada pela Secretaria Municipal de Educação de Ouro. 

 

Art. 3º O Plano Municipal de Educação contém a proposta educacional do Município de Ouro, 

com suas respectivas metas e estratégias, prazos e recursos conforme documento anexo, que fica fazendo 

parte integrante à presente Lei. 

 

Art. 4º Compete ao Conselho Municipal de Educação estabelecer os mecanismos necessários ao 

acompanhamento e a avaliação das metas e estratégias constantes do Plano Municipal de Educação – 

PME de Ouro.  

 

Art. 5º Os poderes do Município empenhar-se-ão na divulgação deste Plano e da progressiva 

realização de seus objetivos, metas e estratégias, para que a sociedade o conheça amplamente e também 

acompanhe a sua implementação. 

 

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações 

orçamentárias próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessárias e, de outros recursos captados 

no decorrer da execução do Plano. 

 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.327 de 14 de dezembro de 

2012. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ouro - SC, 03 de junho de 2015. 

 

 

 

 
 

Vitor João Faccin 
Prefeito de Ouro 

 

 

 

 

Derci de Araújo 
Sec. Mun. De Administração e Finanças. 


