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RESUMO 

 

 

A presente investigação científica tem por objetivo analisar a regulamentação educacional 
constante de Leis Orgânicas Municipais Fluminenses, a partir do processo de descentralização 
do poder político estatal, tendo como referência principal as prescrições educacionais 
presentes no texto constitucional. Esta pesquisa possui caráter qualitativo como forma de 
trabalho metodológico das Ciências Humanas e utilizou-se da análise documental de diplomas 
legais relacionados à educação objetivando atingir a representação de seus respectivos 
conteúdos. Para tanto, foram construídas cinco categorias de análise, a partir da articulação 
entre os dispositivos educacionais da norma jurídica constitucional com os dispositivos 
educacionais das leis orgânicas de vinte municípios fluminenses, a saber: regime de 
colaboração, financiamento da educação, o público e o privado na educação, valorização 
docente e indicações curriculares. Constatou-se que as leis orgânicas pesquisadas apresentam 
algumas inovações e especificações, bem como consideram timidamente às peculiaridades 
locais e até deslocam para o âmbito municipal maiores responsabilidades concernentes a 
educação; porém, na maioria das vezes, deparou-se com muitas cópias do texto constitucional 
e com dispositivos desatualizados, tanto juridicamente quanto academicamente. Tais 
levantamentos sugerem a importância de uma revisão pelo poder legislativo municipal, 
objetivando instituir uma reforma parcial dos dispositivos educacionais constantes das Leis 
Orgânicas Municipais Fluminenses.  

 

 

 

 

Palavras- chave: Prescrições educacionais constitucionais. Descentralização. Leis Orgânicas 

Municipais. 
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ABSTRACT 
 

The present scientific inquiry aims to analyze the educational regulation in the Municipal 
Organic Laws of the cities of Rio de Janeiro State, starting the process of decentralization of 
political power, with reference to the main educational requirements present in the Federal 
Constitution. This research has a qualitative character as a form of methodological work of 
Sciences Human beings and was used of the documentary analysis of statutes related to the 
education objectifying to reach the representation of its respective contents. For in such a 
way, five categories of analysis had been constructed, from the joint enter the educational 
devices of the constitutional law with the educational devices of the organic laws of twenty 
cities of the Rio de Janeiro State, namely: regimen of contribution, financing of the education, 
the public and the private in the education, teaching valuation and curricular indications. It 
was found that the organic laws have researched some of the innovations and specifications, 
as well as considering local peculiarities and moving up to the largest municipal 
responsibilities pertaining to education, but most of the time, was faced with many copies of 
the constitutional text and outdated devices, both legally and academically. These surveys 
suggest the importance of a revision by the municipal council, aiming to establish a partial 
reform of the educational devices in the Municipal Organic Laws of the cities of Rio de 
Janeiro State. 
 

 

   

Keywords: Constitutional educational requeriments. Decentralization. Municipal Organic 

Laws. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O Estado nacional brasileiro tem alternado ciclos de centralização e descentralização 

do poder político desde a sua origem, com o movimento de independência em 1822, quando, 

então, apresentava-se calcado num conservadorismo centralizador. Mais recentemente, com a 

consolidação do atual regime democrático, consagrado pela promulgação da Constituição 

Federal de 1988, o cenário denota determinada tendência a descentralização.   

A descentralização pode ser classificada a partir de três vertentes: da administração 

direta para a indireta, entre níveis de governo e do Estado para sociedade civil. No primeiro 

caso a descentralização está relacionada às empresas públicas, às sociedades de economia 

mista e às autarquias, que compõem um corpo poderoso à margem do controle central; já a 

segunda vertente refere-se às relações intergovernamentais; enquanto que a terceira vertente 

diz respeito à transferência de funções do setor público para o privado, ou seja, para a 

sociedade civil (LOBO, 1990; MARTINS, 2002).  

A participação da sociedade civil no cenário político brasileiro teve novo 

direcionamento depois da mobilização nacional em torno das “Diretas já”, em 1984. A partir 

desse momento, conforme assevera Calderón (2003), tal participação ganha dimensão 

nacional, com as organizações populares se voltando para a elaboração do novo ordenamento 

jurídico, que consolidaria a reforma do Estado brasileiro e regulamentaria a participação da 

sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle das ações governamentais.  

A Constituição Federal de 1988, norteada pelos ideais de democratização e 

participação, redefiniu o papel institucional dos entes federados, assim como inaugurou um 

novo ordenamento jurídico, pretensamente ancorado num pacto federativo, que, segundo 

Nogueira (1997), legitimou o princípio da descentralização ao promover transferências de 

decisões, funções e recursos do Executivo federal para os Estados e Municípios. Dessa forma, 
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a posição do Município foi profundamente alterada dentro da federação brasileira, sendo 

consagrado como entidade estatal integrante da federação. 

A inclusão do Município na estrutura da federação veio acompanhada por 

determinadas conseqüências, conforme assinala Silva (2004); dentre elas, cumpre ressaltar: a 

capacidade de autogoverno, por meio da eleição de prefeitos e vereadores sem restrições pelo 

poder central; a capacidade de auto-administração, com intuito de prestar serviços de interesse 

local; além das capacidades de auto-organização e normatização. Através destas, o Município 

passou a se organizar por intermédio de lei orgânica própria e, também, elaborar leis sobre 

áreas que são reservadas a sua competência, devidamente definidas pela Constituição Federal 

de 1988.    

As Leis Orgânicas Municipais1 (LOM), objeto primordial do presente estudo, 

consistem em uma espécie de constituição municipal, que confere aos Municípios o poder de 

se auto-organizar e discrimina as matérias de suas competências, assim como, a competência 

comum que a Constituição Federal de 1988 lhe reserva juntamente aos Estados, ao Distrito 

Federal e à União (SILVA, 2004). Dentre as bases de competência comum entre os entes 

federados, ressalta-se a gestão e a administração da educação, o que implica ações dos 

respectivos poderes legislativos, em torno da regulamentação de seus sistemas de ensino; 

estes entendidos como o conjunto de instituições educacionais que estão interligadas por 

normas, políticas e procedimentos regulatórios da organização e funcionamento de uma rede 

de escolas (BOAVENTURA, 1996). 

O regime de colaboração entre sistemas de ensino da União, dos Estados e dos 

Municípios foi estabelecido pela Constituição Federal de 1988, em seu artigo 211, como 

estratégia de organização da educação nacional, mediante o pressuposto de compartilhamento 

                                                 
1 As Leis Orgânicas Municipais na íntegra dos 20 (vinte) municípios analisados encontram-se no CD em anexo. 
As datas de criação das LOM por município (Anexo I). 



 12

de responsabilidades entre tais entes federados (ABREU, 2002; MACHADO, 2002). Assim, 

este regime passou a assumir caráter obrigatório na organização dos sistemas de ensino, 

caracterizando-se como uma alternativa à fragmentação da organização educacional no país, 

tendo em vista o processo de descentralização ocorrido. Dessa forma, busca-se evitar sistemas 

de ensino autônomos, que apresentem sobreposição de ações, ou omissão, além de propiciar a 

participação de todos os níveis de governo na definição de normas gerais para a educação.   

A Lei n° 9394⁄96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que, 

segundo Gracindo (2008), apresenta originalidade por ter nascido no seio do poder legislativo 

e propiciado uma ampla participação da sociedade civil e do próprio governo em seu processo 

de tramitação, converge com a Constituição Federal em relação à colaboração entre Estados e 

Municípios para assegurar a universalização do ensino obrigatório, porém diverge dela no 

tocante à repartição de responsabilidades pela oferta da educação. Desse modo, há um 

deslocamento da responsabilidade da oferta do ensino fundamental em direção aos 

municípios, que, por sua vez, estariam mais responsáveis que os Estados por esse nível de 

ensino; instituindo, então, severa ambigüidade, que gera dificuldade para definir qual 

instância do Poder Público deve ser acionada para se exigir o direito público à matrícula no 

ensino fundamental (ABREU, 2002). 

É nesta mesma medida, em que se faz necessária uma real regulamentação da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1996, que se torna importante a análise e alteração das demais leis que 

dispõem sobre a educação como um todo, para que se possa instituir um efetivo regime de 

colaboração na articulação entre as esferas do poder público, no que diz respeito à formulação 

de políticas públicas para o campo educacional (GRACINDO, 2008). Nesse sentido, mediante 

um permanente compartilhamento de responsabilidades, haveria real possibilidade de 

adequação ao disposto no artigo 205 da Constituição Federal de 1988, ou seja, o oferecimento 

de uma educação que confira cidadania e qualificação para o trabalho. Dessa questão decorreu 
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o interesse no presente estudo, no intuito de entender de que forma foram contempladas as 

políticas educacionais originadas da Constituição Federal de 1988, nos dispositivos legais 

constantes das “Constituições Municipais Fluminenses”.    

A articulação entre os dispositivos legais constantes de Leis Orgânicas Municipais e as 

prescrições que partem da Constituição Federal de 1988 está presente no estudo de Oliveira e 

Catani (1996), que analisaram a forma como a educação foi contemplada em LOM do Estado 

de São Paulo e evidenciaram que tais leis buscavam conformar o sistema municipal de ensino, 

através de um maior detalhamento de alguns aspectos, notadamente, no que diz respeito ao 

financiamento da educação. Essa categoria também foi objeto de estudo de Damasceno e 

Correa (1996), cujo enfoque do trabalho privilegiou aspectos do financiamento educacional, 

como volume e destino de recursos, além de prioridades e competências; desta vez, em LOM 

do Estado do Pará.  

Em outro estudo, Boaventura (1996) pesquisou de que forma os municípios baianos 

contemplaram os dispositivos constitucionais e concluiu que os municípios se colocaram, em 

face da Constituição Federal de 1988, como sistemas autônomos de ensino e as LOM, que 

reforçaram essa autonomia pela via da municipalização crescente, possibilitaram a definição 

de políticas educacionais mais próximas das comunidades; muito embora, às vezes, as 

deliberações se distanciassem da realidade baiana.  Nesse estudo o autor assevera sobre a 

necessidade de permanente busca por temas e problemas educacionais constantes das LOM, 

inclusive para a elaboração de um abrangente quadro de referência educacional, composto por 

estudos semelhantes, para que possa comparar e compatibilizar os resultados encontrados. 

Em relação às pesquisas sobre a educação nas LOM do Estado do Rio de Janeiro, foi 

encontrado apenas o estudo de Davies (2008). Nessa pesquisa, o autor faz um levantamento 

genérico dos dispositivos educacionais constantes das Leis Orgânicas dos Municípios 

Fluminenses e constata que as disposições educacionais são muitas vezes cópias, às vezes 
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com os mesmos erros ortográficos, de um “modelo” de Lei Orgânica; levantando a hipótese 

de que poderia ter sido vendido por consultoria especializada em elaborar projetos legislativos 

prontos ou, ainda, ter sido fornecido por partidos políticos.  

A relevância do presente estudo decorre não somente da contribuição para a 

construção do conhecimento tangente a organização da educação local disciplinada pelas 

“Constituições Municipais”, mas também do fato de que são pouquíssimos os estudos no país 

que a tomam por foco, menos ainda em relação aos municípios fluminenses. O estudo propõe-

se, assim, a fornecer subsídios para a reforma da legislação municipal, no tocante à gestão e a 

administração da educação.  

O estudo objetivou analisar a regulamentação educacional presente nos dispositivos 

legais constantes das Leis Orgânicas de vinte municípios fluminenses2. Especificamente, 

buscou-se entender de que forma tais municípios fluminenses recepcionaram, ampliaram ou 

mesmo inovaram as prescrições educacionais constantes da Constituição Federal de 1988, da 

atual Lei de Diretrizes e Bases da educação e das demais leis que disciplinam a educação 

brasileira como um todo. 

Procurou-se, por fim, compreender o processo de descentralização da educação 

nacional, em relação à análise da articulação entre os dispositivos educacionais da norma 

jurídica constitucional com os dispositivos educacionais de normas jurídicas 

infraconstitucionais, notadamente, as leis orgânicas de alguns municípios fluminenses. Para 

tanto, adotou-se determinado percurso metodológico, que, alinhado com a temática da 

pesquisa, pudesse oferecer resultados pertinentes aos objetivos propostos. Tal percurso será 

evidenciado na seção seguinte. 

 

                                                 
2 O Anexo II contém a regulamentação educacional presente nas Leis Orgânicas de vinte municípios fluminenses 
analisados. 
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    1.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS                    

      A presente pesquisa objetivou uma compreensão crítica da realidade, com ênfase na 

análise das condições de regulação social, desigualdade e poder, sem perder de vista o papel 

da ciência, no que diz respeito à transformação social (ALVES-MAZZOTTI, 2001). Desse 

modo, o estudo procurou abordar os dispositivos legais constantes das LOM a partir de tal 

ponto de vista. Ademais, os fatos encontrados não foram analisados isoladamente, mas em 

relação ao contexto histórico a qual estavam vinculados, notadamente o processo de reforma 

do Estado e descentralização.  

A presente investigação científica assume caráter qualitativo, como forma de trabalho 

metodológico das Ciências Humanas, a partir da busca por contribuições de diferentes áreas 

do conhecimento destas ciências com o intuito de realizar uma análise crítica e 

multidisciplinar das LOM. Desse modo, objetivou-se efetivar uma articulação entre os 

dispositivos educacionais da norma jurídica constitucional com os dispositivos educacionais 

das leis orgânicas de alguns municípios fluminenses. 

Os critérios de escolha para o estudo das LOM não são fáceis em um universo de 92 

municípios, uma vez que há cidades de variados contingentes populacionais, de todos 

tamanhos e localizadas em diversas regiões político-administrativas. Então, os estudos das 

LOM de Boaventura (1996) e de Oliveira e Catani (1996), em municípios baianos e paulistas, 

respectivamente, acabaram por nortear o recorte da pesquisa. Dessa forma, como naqueles, 

foram tomados os dez maiores municípios em população, conforme Contagem e Estimativas 

da População 2007 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), seguidos de mais 

outros dez municípios, pertencentes às oito diferentes regiões administrativas do Estado do 

Rio de Janeiro, conforme ilustração no mapa a seguir; perfazendo, assim, o total de 20 

municípios  pesquisados. Sendo certo, que tal seleção de municípios, mesmo abarcando mais 

de 20% das cidades pertencentes ao Estado do Rio de Janeiro, não pretendeu representar todo 
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o estado, mas, simplesmente, demonstrar um panorama dos dispositivos educacionais, que 

possa ser comparado ou compatibilizado posteriormente.  

Os dez municípios mais populosos do Estado do Rio de Janeiro, segundo a já referida 

fonte, são: Rio de Janeiro (6.093.472), São Gonçalo (960.631), Duque de Caxias (842.686), 

Nova Iguaçu (830.672), Belford Roxo (480.555), Niterói (474.002), São João de Meriti 

(464.282), Campos do Goytacazes (426.154), Petrópolis (306.645) e Volta Redonda 

(255.653). Com relação aos outros dez, foram selecionados os seguintes municípios: Areal 

(11.009), Angra dos Reis (148.476), Arraial do Cabo (25.248), Cachoeiras de Macacu 

(53.037), Cordeiro (18.984), Natividade (14.930), Nova Friburgo (177.376), Piraí (24.170), 

Porciúncula (17.178) e São João da Barra (28.889). 
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Legenda (Municípios): 

1. Rio de Janeiro 
2. São Gonçalo 
3. Duque de Caxias 
4. Nova Iguaçu 
5.  Belford Roxo 
6. Niterói 
7. São João de Meriti 
8. Campos do Goytacazes 
9. Petrópolis 
10. Volta Redonda 

 

11. Areal 
12. Angra dos Reis 
13. Arraial do Cabo 
14. Cachoeiras de Macacu 
15. Cordeiro 
16. Natividade  
17. Nova Friburgo 
18. Piraí 
19. Porciúncula 
20. São João da Barra 

 

Um estudo exploratório foi realizado, logo em seguida à definição dos municípios, 

tendo em vista a necessidade de se construir um referencial de análise. Desse modo, a partir 

da pesquisa exploratória do conteúdo da Constituição Federal de 1988, no que diz respeito à 

educação, pode-se perceber ao longo de seus artigos, algumas categorias que deveriam ser 

regulamentadas especificamente em âmbito municipal, de acordo com os princípios do 

federalismo e do processo de descentralização vigentes; tais quais: valorização do magistério 

(art. 206, inc. V e VII), gestão democrática (art. 206, inc. VI), indicações curriculares, 

assistência (art.208, inc. VII) (art. 210), regime de colaboração (art. 211) e financiamento da 

educação (art. 212 e art. 213). No que diz respeito à pesquisa exploratória do conteúdo das 

LOM selecionadas, apareceram com maior freqüência os seguintes temas: gestão do sistema 

municipal de educação (secretaria e conselho), financiamento da educação (repasse e sub-

vinculação), indicações curriculares (história do município, educação ambiental e religiosa), 

magistério (valorização e aperfeiçoamento), assistência (material escolar, merenda e 

transporte) e regime de colaboração (União, Estados e Municípios). 

O estudo exploratório e a articulação prévia entre os dispositivos educacionais da 

norma jurídica constitucional com os dispositivos educacionais das leis orgânicas de 

municípios fluminenses possibilitaram a construção de um referencial de análise, 
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considerando a política e administração educacional, de onde sobressaíram as categorias que 

balizaram o presente estudo; são elas: regime de colaboração, financiamento da educação, o 

público e o privado na educação, valorização docente e indicações curriculares.  

A coleta de dados, orientada pelas categorias previamente selecionadas, diz respeito, 

basicamente, à análise de documentos; para tanto, valeu-se de diversos diplomas legais 

relacionados à Educação, mormente, da Constituição Federal de 1988, da atual Lei de 

Diretrizes e Bases e das LOMs selecionadas, bem como de produção científica em torno da 

interpretação dessas leis. Ademais, procedeu-se leitura interdisciplinar de textos teóricos, que 

possibilitaram a complementação da questão em pauta. 

A análise de dados foi efetivada a partir do material bruto obtido na pesquisa, 

devidamente alinhado aos objetivos do estudo. Por meio da análise de conteúdo temático, os 

dados da investigação foram abordados analiticamente, em consonância com as categoriais 

iniciais de análise; objetivando-se, assim, atingir a representação do conteúdo.  

A análise do conteúdo foi realizada visando transcender o estágio meramente 

descritivo, além da compreensão imediata e espontânea; o que possibilitou a realização de 

inferências sobre os valores, interesses e ideologias dos documentos utilizados (TURATO, 

2003). Sendo certo que se considerou o caráter interpretativo de tal técnica, nos moldes do 

paradigma crítico adotado; tanto para a admissão da subjetividade, como parte inerente da 

construção de significados, quanto para a utilização de recursos de controle, mormente, a 

revisão bibliográfica. 

A dissertação encontra-se estruturada em quatro capítulos. Além do capítulo 

introdutório, que pontuou os objetivos e a metodologia, o segundo capítulo está caracterizado 

pelo aprofundamento no processo de descentralização do poder político estatal; este que se 

apresenta como fio condutor ao objeto desta pesquisa, notadamente, as Leis Orgânicas 

Municipais. Então, no terceiro capítulo, ocorre a imersão no objeto; assim, as categorias 
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educacionais são desenvolvidas e analisadas, uma a uma, através da articulação entre os 

preceitos da Carta Magna de 1988 e as prescrições das LOM. Por derradeiro, nas 

considerações finais, tem-se o fecho do texto, que além de enunciar as conclusões, propicia 

uma visão geral do estudo. 
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2 CENTRALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO NO ESTADO NACIONAL 

BRASILEIRO 

 

A história do Estado nacional brasileiro vem sendo marcada por ciclos de 

centralização e descentralização do poder político estatal desde a sua origem, com o 

movimento de independência em 1822. Naquele momento, a autonomia requerida por uma 

sociedade nacional recém independente culminou num conservadorismo centralizador, 

necessário à preservação da ordem sócio-econômica escravista do mundo colonial, ao mesmo 

tempo em que consolidava o recém formado Estado Imperial. 

Nos tempos da República velha, também conhecida como “café com leite”, a partir de 

1889, houve um pacto, que segundo Fiori (1995), reconhecia a supremacia de São Paulo e 

Minas Gerais, mas preservava o poder relativo das demais oligarquias existentes nos Estados 

da Federação. Desta forma, evidenciando um momento de descentralização do poder político 

do Estado durante aquele período.   

No início da era Vargas em 1930, o governo assumiu a defesa das oligarquias agrárias 

diante das perdas provocadas pela crise mundial de 1929, o que acirrou a disputa com os 

movimentos políticos de base urbana. A ameaça de um verdadeiro conflito na sociedade civil 

fez com que a classe dominante retomasse “a velha estratégia de fugir para frente, o que, 

naquele momento histórico, significava industrializar-se e, para tanto, a estratégia foi, mais 

uma vez, a de centralização e autoritarismo.” (PERONI, 2003, p.40-41). 

O fim do período autoritário e centralizador do Estado Novo foi sacramentado pela 

constituinte de 1946, que, conforme assinala Fiori (1995), apesar de possuir reivindicações 

desestatizantes e descentralizantes; estas, apresentavam-se como ultrapassadas e de difícil 

execução, principalmente, em função da complexidade da tessitura social daquele momento 

histórico. Em que pese esse quadro social e político tenso, com interesses bastante 
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divergentes, vigorou o processo democrático, além da intensificação do desenvolvimento 

industrial de tipo capitalista, calcado na presença do capital estrangeiro. 

O tipo de industrialização adotado pelo Estado brasileiro nessa nova experiência 

democrática acabava por depender do capital estrangeiro e da inflação para o financiamento 

do desenvolvimento industrial, além de, como assinala Peroni (2003), estimular uma 

urbanização acelerada que acabou por avolumar a massa de desempregados e expandir um 

sistema social cada vez mais excludente. É nesse contexto de inflação, insatisfação e 

fortalecimento das esquerdas, que os segmentos conservadores buscaram apoio nas Forças 

Armadas, que, conforme assevera Fiori (1995), foram convocados com a missão de 

centralizar e crescer. Dessa forma, o processo de ditadura, iniciado com o golpe em 1964, 

manteve a centralização do poder político estatal por todo seu período.    

O último período de transição democrática do Estado brasileiro ocorrido nos anos 

1980, mais uma vez pactuado pelas frações das classes dominantes com intuito de permanecer 

no poder, foi inevitável diante do contexto histórico nacional e internacional (PERONI, 2003). 

O autoritarismo sucumbiu diante do crescimento das dívidas internas e externas, além do 

agravamento do quadro de desigualdade social; ademais, pelo fim das ditaduras latino-

americanas e estabelecimento da democracia como princípio básico estatal.                                                                                                       

A avaliação unânime de que a excessiva centralização decisória do regime militar 

havia produzido ineficiência, corrupção e ausência no processo decisório conduziu a um 

grande consenso em torno das virtudes da descentralização (ARRETTCHE, 2002). Assim, no 

Brasil dos anos de 1980, da mesma forma que se associava autoritarismo a centralização 

como filhos da ditadura, acreditava-se que democratização e descentralização andariam 

juntas, tanto na busca pela participação no processo decisório, quanto na eficiência da gestão 

pública (MARTINS, 2002). Nesse sentido, havia um consenso em relação ao binômio 

descentralização/participação como forma de melhorar o serviço público em termos de 
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eficiência, além de democratizar o Estado (NOGUEIRA, 1997).   Tal binômio será explorado 

na seção seguinte, em consonância com o processo de democratização, visando ao 

entendimento da recente configuração do Estado nacional brasileiro.              

 

 

2.1 DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

A confusão entre descentralização, democratização e participação deve-se ao fato de 

que “a descentralização acabou sendo historicamente determinada pela luta em favor da 

democratização, tendendo a ser vista como instrumento dela, já que direcionada para reduzir 

uma intervenção estatal arbitrariamente centralizadora e excludente” (NOGUEIRA, 1997, 

p.8). Nesse sentido, a descentralização seria uma panacéia, contendo o impulso necessário 

para frear o autoritarismo, democratizar a sociedade e ampliar a participação dos cidadãos. 

Crenças à parte, descentralização e participação não são termos nem operações 

necessariamente complementares. Segundo Nogueira (1997), a descentralização pode ser 

imposta e a participação não, pois esta decorre de fatores histórico-sociais e de graus de 

amadurecimento político-ideológicos que aparecem normalmente após um longo período de 

tempo.  

Também não podem ser considerados sinônimos, descentralização e democracia; pois, 

conforme assevera Abreu (2002), quando cita o exemplo histórico do coronelismo, a 

descentralização pode ocorrer como forma de reforçar o aparelho de dominação por uma 

minoria; assim ela é considerada uma descentralização conservadora e está em oposição à 

descentralização progressista, que, por sua vez, caracteriza-se por assegurar aos setores 

populares a participação efetiva nos processos decisórios, quando resulta, então, numa 

descentralização democrática.  
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Um processo de descentralização do Estado para a sociedade civil é progressista 

quando assegura democratização da esfera estatal; é conservador quando implica 

desresponsabilização do Estado em relação à oferta de serviços públicos básicos para a 

garantia da qualidade de vida da população (ABREU, 2002, p. 22). Dessa forma, percebe-se 

que a descentralização pode ir de encontro à democratização; quando o Estado utiliza-se de 

retirada estratégica em relação à prestação de serviços públicos essenciais à qualidade de vida 

da população.   

A descentralização que se tenta hoje implementar deseja transferir encargos e, ao 

mesmo tempo, co-responsabilizar a sociedade civil na gestão pública (NOGUEIRA, 1997). 

Desse modo, a descentralização não serviria apenas para desonerar as instâncias centrais de 

governo em nome da eficiência, mas também para tentar envolver a sociedade civil no 

processo de gestão.     

A dificuldade de envolvimento da sociedade civil rumo à descentralização 

participativa, segundo Nogueira (1997), é resultado da combinação de quatro crises: do 

Estado, da administração, da federação e da representação política. Assim, embora prevista 

em lei e aceita por todos, a descentralização produz poucos resultados e reflete uma grave 

desarticulação política e societal. Como solução para a questão, Nogueira (1997) assinala 

quatro requisitos básicos: a construção de “interesses gerais” acima dos particulares, o 

equilíbrio federativo que leve à depuração dos interesses regionais e da cultura clientelista, o 

aprimoramento da gestão, além da necessidade de descentralizar sem perder a capacidade de 

coordenação e gestão.               

O envolvimento da sociedade civil no cenário político brasileiro teve novo 

direcionamento a partir do movimento das “Diretas já” no ano de 1984, quando as 

organizações civis começaram a se posicionar visando à elaboração de um novo ordenamento 

jurídico, que consolidaria a reforma do Estado brasileiro e regulamentaria a participação da 
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sociedade civil na formulação de políticas públicas e no controle das ações governamentais 

(CALDERÓN, 2003).   

É nesse contexto de participação da sociedade civil e controle das ações 

governamentais que foram instituídos os Conselhos Escolares ou equivalentes; estes, com 

intuito de possibilitar a participação das comunidades escolar e local. (CALDERÓN, 2003). 

Em que pese à possibilidade dos conselhos representarem um importante instrumento de 

controle popular das ações governamentais, “estes conselhos geralmente cumprem um papel 

de linha auxiliar do Estado, de mecanismo legitimador de políticas e atenuador de crises 

sistêmicas.” (PINTO, 2008, p.154).   

    As políticas de promoção da participação social de segmentos desprivilegiados 

sofreram, conforme aponta Martins (2002), a perda de vitalidade dos movimentos e 

reivindicações populares nos anos 1990. De acordo com Calderón (2003), esse recuo das 

organizações populares e da sociedade civil, ocorridos após a segunda metade da década de 

1990, podem ser explicados pela mudança de contextos sociopolíticos, pela demora da 

regulamentação dos direitos e princípios conquistados em lei, pela absorção das lideranças no 

processo de implementação e pelo desestímulo decorrente do não funcionamento de muitos 

dos Conselhos existentes.    

A relação entre descentralização e participação poderá ser melhor compreendida a 

partir do entendimento da relação entre descentralização e federalismo; sendo certo que tais 

relações encontram-se estreitamente ligadas ao longo do percurso histórico do Estado 

democrático brasileiro. Dessa forma, na seção seguinte, abordar-se-á a relação entre 

descentralização e federalismo. 
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2.2 DESCENTRALIZAÇÃO E FEDERALISMO 

A simultaneidade histórica dos processos de federalismo e descentralização no Brasil, 

conforme assinala Arrettche (2002), tem deixado a falsa impressão de que se tratam da mesma 

coisa, embora apresentem determinada distinção. Segundo Riker (1987), enquanto o 

federalismo apresenta-se como um governo dividido, em que o governo central e os governos 

particulares são independentes e soberanos em suas respectivas jurisdições, a descentralização 

diz respeito à distribuição das funções administrativas entre os níveis de governo.  

A restauração do federalismo no Brasil ocorreu no final dos anos 80, anteriormente ao 

processo de descentralização das políticas sociais dos anos 90; sendo esse lapso temporal, 

decorrente do legado do regime militar, que centralizava a gestão de políticas públicas no 

Brasil, particularmente as políticas da área social, como, por exemplo, saúde, habitação, 

assistência social, etc. (ARRETTCHE, 2002). 

 As bases de restauração do Estado federativo do Brasil emanaram da 

redemocratização e da promulgação da Constituição de 1988, para que depois fosse 

implementado o programa de “descentralização das políticas sociais, que transferiu para os 

estados e municípios brasileiros grande parte das funções de gestão de políticas sociais” 

(ARRETTCHE, 2002, p.27). Nessa mesma perspectiva, Nogueira (1997) assevera que a 

Constituição de 1988 desempenhou importante papel, tanto ao definir um novo tipo de arranjo 

federativo, quanto na legitimação do princípio da descentralização com transferências de 

decisões, funções e recursos do Executivo federal para os estados e municípios. 

Os estudos comparados sobre federalismo apontam para uma tendência de dispersão 

do poder, o que aumentaria as dificuldades para esse tipo de Estado, no que diz respeito à 

adoção de reformas abrangentes. Conforme assinala Arrettche (2002), a implementação de um 

amplo programa de descentralização das políticas sociais no Brasil, acaba por não confirmar 

essa tendência à paralisia decisória, quando em Estados federativos. Por outro lado, Nogueira 
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(1997) denuncia a crise da federação brasileira ao assinalar que o pacto que deveria sustentar 

a federação não funciona mais; então, as reformas empacariam, acima de tudo, porque o 

sistema federativo não possibilita maiores sintonias entre os níveis de governo federal, 

estadual e municipal.  

A crise do sistema federativo no Brasil diz respeito à sua própria história e 

estruturação. Assim, como aponta Souza (1998), questões históricas como fragmentação do 

sistema político, o quadro de clivagens regionais marcado por desigualdades, dificuldades de 

representação, acomodação das demandas das elites e indefinição da ação estatal com a 

divisão de atribuição entre níveis de governo acabam por permear a estrutura federativa e 

dificultam a consolidação de um federalismo efetivamente cooperativo.      

O federalismo cooperativo, de acordo com Abreu (2002), é aquele em que a 

autonomia dos entes federados articula-se com o regime de colaboração entre eles, no tocante 

a definição de normas gerais que regulamentem suas autonomias; desse modo, distanciando-

se do federalismo tradicional, hierárquico e vertical, que, historicamente, vem apresentando-

se em nossa sociedade. Este federalismo possibilita a desconcentração da execução dos 

serviços públicos, mas mantém a centralização nas tomadas de decisões.  

Com isso, faz-se necessário estabelecer uma diferenciação entre dois termos distintos. 

“Enquanto descentralização implica a redistribuição, com o repasse de tomada de decisões, a 

desconcentração consiste em uma dispersão territorial de instituições governamentais, através 

de uma delegação de competências sem deslocamento do poder decisório.” (ABREU, 2002, 

p.15). Desse modo, a descentralização é caracterizada pela alteração na estrutura de poder da 

sociedade, já a desconcentração corresponde a um mero processo administrativo, que ocorre 

comumente e é confundido com descentralização. 

Para a construção de um federalismo horizontal e cooperativo, Abreu (2002) aponta 

para algumas questões centrais que devem ser consideradas no processo de descentralização. 
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Dentre elas constam a clara delimitação de competências entre os entes federados e a 

redistribuição de encargos correspondente a redistribuição de recursos, além da participação 

dos entes federados na elaboração de normais gerais vigentes em toda a federação. 

O federalismo cooperativo, segundo Machado (2002), necessita também de regras 

institucionais entre os entes federados, porém o autor ressalta o importante papel do governo 

federal como propulsor de mudanças no pacto federativo. Dessa forma, o federalismo perde o 

caráter puramente horizontal, já que o governo central pode descentralizar ou rescentralizar 

conforme sua vontade, denotando, então, determinada hierarquia. Estabelece-se, assim, um 

paradoxo. 

O paradoxo de “centralizar para descentralizar” consiste, de acordo com Nogueira 

(1997), na necessidade de um fortalecimento prévio do governo central para que a 

descentralização participativa se complete; desse modo, pode-se planejar e coordenar um 

novo modelo de gestão. Também, “para promover a justiça social através da redistribuição de 

recursos em favor dos mais necessitados, é necessário um determinado nível de 

centralização.” (ABREU, 2002, p.18). Então, podem ser traçadas estratégias nacionais de 

redistribuição de renda, além de programas integrados de saúde, educação, habitação, etc. 

Ademais, conforme destaca Pinto (2008), a gestão democrática avança mais facilmente por 

meio de leis federais do que ficando a cargo dos poderes subnacionais. Segundo Machado 

(2002), o conflito do federalismo pode ser visto pela busca permanente da conciliação entre a 

autonomia entre os entes federados e a interdependência entre as esferas de poder. 

A história política brasileira ratifica esse paradoxo, na medida em que se tem 

conhecimento que os processos descentralizadores provocam o risco de reforçar as elites 

locais, acentuando os padrões oligárquicos de exercício de poder, os quais se aproximam dos 

princípios do coronelismo e clientelismo político e distanciam-se da tão propalada justiça 

social (MARTINS, 2002). Por outro lado, tem-se conhecimento que os processos 
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centralizadores provocam o risco de não preservar as peculiaridades regionais, tendo em vista 

a execução de políticas sociais centrais, padronizadas e inflexíveis.   

Os princípios da descentralização e federalismo encontram-se devidamente 

contemplados no atual regime democrático, devidamente norteado pelas normas da 

Constituição Federal de 1988. Assim, tal Constituição apresenta ao longo de seus artigos 

diversos temas que devem ser regulamentados, especificamente, pelas demais esferas da 

federação. No capítulo seguinte serão analisadas algumas dessas categorias, no que diz 

respeito à educação, em âmbito municipal. 
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3. CATEGORIAS EDUCACIONAIS NA LEGISLAÇÃO 

 

 

A Constituição Federal de 1988 elenca ao longo de seus artigos algumas categorias 

referentes à educação, que devem ser regulamentadas especificamente em âmbito municipal; 

a saber: coexistência de instituições públicas e particulares (art. 206, inc. III e art. 209), 

valorização do magistério (art. 206, inc. V e VII), gestão democrática (art. 206, inc. VI), 

indicações curriculares, assistência (art.208, inc. VII) (art. 210), regime de colaboração (art. 

211) e financiamento da educação (art. 212 e art. 213). 

As categorias que se fazem presentes com maior freqüência no conteúdo das LOM 

selecionadas são: gestão do sistema municipal de educação (secretaria e conselho), 

financiamento da educação (repasse e sub-vinculação), indicações curriculares (história do 

município, educação ambiental e religiosa), magistério (valorização e aperfeiçoamento), 

assistência (material escolar, merenda e transporte) e regime de colaboração (União, Estados e 

Municípios). 

A articulação entre os dispositivos educacionais constantes da norma jurídica 

constitucional com os dispositivos educacionais das leis orgânicas dos municípios 

fluminenses selecionados possibilitaram a construção de um referencial de análise, de onde 

sobressaíram as categorias que serão analisadas no presente capítulo; são elas: regime de 

colaboração, financiamento da educação, público e privado na educação, valorização e 

formação docente, além de indicações curriculares. 
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3.1 REGIME DE COLABORAÇÃO  

A Constituição Federal de 1988, no art. 211, e a nova LDB, no art. 8°, estabelecem o 

regime de colaboração entre os sistemas de ensino da Uniao, dos estados, do Distrito Federal 

e dos municípios, como estratégia de organização da educação nacional (ABREU, 2002). 

Assim, este regime, além de assumir caráter obrigatório na organização dos sistemas de 

ensino, constitui-se como uma alternativa à fragmentação da organização educacional no país, 

tendo em vista o processo de descentralização ocorrido. Dessa forma, busca-se evitar sistemas 

de ensino autônomos, que apresentem sobreposição de ações ou omissão, além de propiciar a 

participação de todos os níveis de governo na definição de normas gerais para a educação.   

 Em que pese estratégias, alternativas e intenções, a implementação do regime de 

colaboração submetida à avaliação acadêmica, segundo Machado (2002), propiciou poucas 

experiências bem-sucedidas. Dentre as dificuldades para a difusão desse regime, apontadas 

pela literatura pertinente, Souza (2007) elenca algumas: ausência de regras institucionais que 

aprofundem o estímulo a cooperação, precariedade dos dados e informações sobre a realidade 

escolar no país, a tradição autoritária das relações intergovernamentais e a falta de espaços 

oficias para deliberação conjunta.  

A tentativa de instituição do regime de colaboração como forma de relacionamento 

solidário entre os sistemas de ensino repercutiria num conjunto de práticas de gestão e de 

implementação de políticas públicas educacionais (SOUZA, 2007). Dentre elas, podemos 

destacar: a divisão de encargos relativos à oferta do ensino fundamental por Estados e 

Municípios, que sejam proporcionais às matrículas: a elaboração dos planos nacional, 

estaduais e municipais de educação; além do estabelecimento de normas definidoras de 

competências educacionais.  
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O entendimento permanente e sistemático entre as três instâncias do governo é 

recomendável para a institucionalização de um efetivo regime de colaboração; sendo que a 

deliberação conjunta entre essas instâncias requer a criação de espaços deliberativos 

apropriados, como, por exemplo, fóruns e comitês (MACHADO, 2002; ABREU, 2002). 

Dessa forma, os autores acima citados apontam para a necessidade de reforço nas negociações 

diretas entre órgãos como o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação 

(Undime), tendo em vista a grande quantidade de propostas em curso e a urgência na 

obtenção de resultados que gerem efeitos positivos para os sistemas educativos.     

O regime de colaboração necessita de efetiva vontade política de seus parceiros para 

evitar “imposição de decisões e simples transferências de encargos de uma instância da 

federação para outra” (ABREU, 2002, p.97), o que implica deliberações compartilhadas e 

compromisso comum com a qualidade de ensino. Nesta mesma perspectiva de vontade 

política, tanto do governo quanto da sociedade civil, Machado (2002) aponta o regime de 

colaboração como expoente de uma renovação das práticas institucionais da gestão educativa; 

já que o modelo de gestão anterior é historicamente marcado pelo desenvolvimento 

concorrente de redes de escolas públicas.  

A oferta da educação básica de qualidade para todos, constitui um dos grandes 

desafios a serem enfrentados pela sociedade brasileira, rumo à formação de uma nova 

cidadania compatível com as mudanças do novo século. Para tanto, em um país com a 

singularidade de uma federação composta de três entes, não se pode deixar de levar em 

consideração o exercício do regime de colaboração, sob pena de comprometer os direitos do 

cidadão, que, por sua vez, estão calcados numa educação de qualidade, que visa à formação 

dessa nova cidadania (MACHADO, 2002). 
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A renovação das práticas institucionais na gestão educativa objetivando a 

institucionalização de um efetivo regime de colaboração depende do entendimento 

permanente entre as três instâncias federativas do governo. Para tanto, faz-se necessária a 

superação de algumas questões básicas, como por exemplo, o estabelecimento de normas 

definidoras das competências educacionais. Tal problemática será evidenciada no item a 

seguir.  

 

3.1.1 Indefinição de competências  

O advento da Constituição Federal de 1988 trouxe três importantes inovações na área 

educacional em relação à legislação anterior, segundo Abreu (2002). A primeira inovação diz 

respeito à organização dos sistemas municipais de ensino, ao lado dos sistemas da União, dos 

Estados e do Distrito federal; enquanto que a segunda está relacionada à organização dos 

sistemas de ensino em regimes de colaboração; já a terceira denota a atuação prioritária dos 

municípios no ensino pré-escolar e fundamental. 

 Não obstante, tal Constituição acabou por gerar determinadas indefinições, como por 

exemplo, quando não atribuiu exclusividade aos municípios na oferta do ensino fundamental; 

assim, conforme assinala Abreu (2002), o conflito entre a municipalização ou não do ensino 

fundamental acabou sendo mediado através da introdução do regime de colaboração no texto 

constitucional: “A união, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em 

regime de colaboração seus sistemas de ensino.” (BRASIL, 1988, art.211, caput). 

A Emenda Constitucional n° 14⁄96 é fruto da indefinição das responsabilidades dos 

diferentes tipos de governo no tocante às necessidades educacionais da população. Então, 

estabeleceu-se a atuação prioritária no ensino fundamental para Estados e Municípios; do 

primeiro em relação ao ensino médio e do segundo em relação à educação infantil.                   
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“O legislador constituinte provavelmente pretendeu destacar a responsabilidade primeira tanto 

de Estado quanto de Município com o ensino fundamental, por ser este o nível de ensino 

obrigatório conforme disposto pela própria Constituição Federal.” (ABREU, 2002, p.43). 

Desta forma, a Emenda Constitucional mantém a indefinição anterior, instituindo, tão 

somente, a universalização do ensino fundamental, mediante colaboração entre os sistemas de 

ensino estadual e municipal.   

A Lei n° 9394⁄96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que, 

segundo Gracindo (2008), apresenta originalidade por ter nascido no seio do poder legislativo 

e propiciado uma ampla participação da sociedade civil e do próprio governo em seu processo 

de tramitação, converge com a Constituição Federal em relação à colaboração entre Estados e 

Municípios para assegurar a universalização do ensino obrigatório, porém diverge dela no 

tocante a repartição de responsabilidades pela oferta da educação. Assim, conforme assinala 

Abreu (2002), há um deslocamento da responsabilidade da oferta do ensino fundamental em 

direção aos municípios, que, por sua vez, estariam mais responsáveis que os Estados por este 

nível de ensino; instituindo, então, severa ambiguidade. Ademais, Gracindo (2008) assinala 

uma real necessidade de regulamentação dessa lei, para que possa instituir um efetivo regime 

de colaboração entre as esferas do poder público na oferta da educação.  

A indefinição no que diz respeito à responsabilização dos entes federativos na área 

educacional está presente em outras normas do ordenamento jurídico. A Lei n° 10790 ⁄03 

estabelece uma imprecisa articulação entre Estados e Municípios no tocante a 

responsabilidade pelo transporte escolar, enquanto que a Lei n° 11330⁄06 determina que “o 

Distrito Federal, Estados, Municípios e, supletivamente a União devem matricular todos os 

educandos a partir dos seis anos de idade no ensino fundamental.” (GRACINDO, 2008, 

p.226). Esta ambigüidade da legislação, segundo Abreu (2002), gera dificuldade para definir 
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qual instância do Poder Público deve ser acionada para se exigir o direito público à matrícula 

no ensino fundamental.  

A histórica indefinição das competências entre os níveis de governo em relação à área 

educacional no Brasil, que se mantém presente ainda nos dias atuais, acaba por gerar uma 

atuação concorrente e desarticulada das diversas instancias administrativas; desta forma, 

conforme assinala Abreu (2002), resultam numa sobreposição de ações e tarefas, além de uma 

omissão em relação a questões fundamentais no tocante ao oferecimento da educação escolar. 

Ademais, “é importante perceber que as políticas públicas de educação não conseguem se 

consolidar como políticas de Estado” (GRACINDO, 2008, p.220); assim, as ações 

governamentais não se apresentam de forma suprapartidárias, ficando condicionadas às suas 

posturas político-acadêmicas e clientelistas, o que gera descontinuidade político-

administrativa e falta de colaboração entre os entes federados.        

O próximo item contém a análise dos dispositivos legais das LOM selecionadas no 

que concerne ao regime de colaboração entre os entes federados. Então, levando em 

consideração que a Carta Constitucional colocou os sistemas de ensino em regime de 

colaboração e não de subordinação hierárquica, foi avaliado de que forma o poder legislativo 

municipal se posicionou diante do tema ora em voga.  

 

3.1.2 Regime de colaboração nas LOM  

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar em regime 

de colaboração seus sistemas de ensino, conforme já mencionado anteriormente. Então, a 

partir dessa determinação, buscou-se referências no conteúdo das LOM selecionadas, 

valendo-se dos temas mais recorrentes associados a tal regime, objetivando, assim, uma 
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melhor sistematização da análise; a saber: institucionalização, níveis de ensino, plano de 

educação, educação para o trânsito e educação especial.  

A institucionalização do regime de colaboração pelos municípios pesquisados pode ser 

classificada dentro de parâmetros de estagnação, de submissão, de complementação, de 

condição. Desse modo, os municípios de Cachoeiras de Macacu (art. 306), Cordeiro (art. 284, 

§ 2º), Nova Friburgo (art. 299) enquadram-se numa perspectiva de complementação, uma vez 

que consta prescrito em suas LOM, que a regulamentação do regime de colaboração entre os 

entes federados, acerca de seus sistemas de ensino, deve ser organizada por lei complementar; 

o que confere determinada importância e complexidade ao tema. De outra forma, enquadram-

se os municípios de Nova Iguaçu (art. 140, parágrafo único) e de Piraí (art. 212), que 

apresentam praticamente a cópia do art. 211 da Constituição Federal no conteúdo de suas 

LOM, sem maiores especificações sobre a instituição de tal regime. Dentro do parâmetro de 

submissão, pode ser enquadrado o município de Angra dos Reis (art. 239), já que se submete, 

simplesmente, as diretrizes e bases fixadas pela legislação federal e estadual; por outro lado, 

numa postura condicional, encontram-se os municípios de Arraial do Cabo (art. 217, 

parágrafo único) e de Niterói (art.229), uma vez que condicionam a celebração de convênios 

de colaboração com o Estado ou com a União à autorização prévia da entidade de 

trabalhadores em educação, no primeiro caso, e da Câmara Municipal, no segundo; o que 

sugere determinada autonomia administrativa em âmbito municipal 

O segundo referencial, relativo ao regime de colaboração, a ser explorado no conteúdo 

das LOM, diz respeito à atuação municipal em níveis de ensino. De acordo com o art. 30, inc. 

VI, da Constituição Federal de 1988 é competência do Município a manutenção de programas 

de educação pré-escolar e de ensino fundamental, em cooperação técnica e financeira com o 

Estado e a União. Nessa mesma medida, os municípios de Areal (art. 186), Belford Roxo (art. 

17, XI), Campos dos Goytacazes (art. 4 º, VIII), Cordeiro (art. 32, III, d), Natividade (art. 12, 
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V), Nova Friburgo (art. 37, XI), Nova Iguaçu (art. 14 XI), Petrópolis (art. 17, II, 9), 

Porciúncula (art. 94), Rio de Janeiro (art.30, XXII, a) e São João do Meriti (art. 17, VI) são 

praticamente unânimes e cópias da Constituição Federal, sem qualquer especificação 

significativa. De outra maneira, posicionam-se os municípios de Angra dos Reis (art. 245, § 

1º) e Niterói (art. 233, § 1º) que prevêem a cooperação com o Estado e União para 

implantação e desenvolvimento do nível superior, sendo o primeiro através da cessão de 

espaço físico adequado e o segundo mediante promoção e incentivo do desenvolvimento 

científico e tecnológico nas universidades locais. Cumpre destacar o Município de Piraí (art. 

9º, VII), que apesar de prever uma possível atuação em ensino superior, mesmo que sem 

maiores considerações, utiliza as terminologias extintas pela atual LDB no ano de 1996: 

ensino de 1º e 2º graus; o que demonstra considerável desatualização do conteúdo de sua Lei 

Orgânica.  

O terceiro referencial sobre regime de colaboração que emana do conteúdo das LOM 

pesquisadas é relativo ao Plano de Educação. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu 

artigo 214 que o Plano Nacional de Educação será estabelecido por lei tendo em vista a 

articulação e o desenvolvimento do ensino, além da integração das ações do Poder Público. 

Então, os municípios de Arraial do Cabo (art.219), Campos de Goytacazes (art.218, VIII) e 

Niterói posicionam seus Planos Municipais Educação de maneira supletiva às prescrições do 

Plano Nacional de Educação e do Plano Estadual de Educação, tendo em vista a integração 

com o Governo Federal e Estadual, de modo a evitar duplicação desnecessária de esforços 

oficias. Já os municípios de Natividade (art. 169, parágrafo único) e Porciúncula (art. 104, 

parágrafo único) inovam, apesar de apresentar os textos praticamente iguais, posicionando-se 

de forma complementar ao Estado; uma vez que prevêem a elaboração conjunta ou de comum 

acordo com a rede escolar mantida pelo governo estadual, objetivando, assim, estabelecer 

determinada integração regional. 
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O quarto referencial de análise das LOM diz respeito à educação para a segurança no 

trânsito. A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 23, inc. XII, que é competência 

comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios estabelecer e implantar 

política de educação para a segurança do trânsito. Desse modo, os municípios de Belford 

Roxo (art. 18, XII), Campos dos Goytacazes (art. 5º, XII), Natividade (art. 13, XII), Niterói 

(art. 13, XII), Nova Friburgo (art. 39, XII), Nova Iguaçu (art. 16, XII), Petrópolis (art. 18, XII) 

e São João do Meriti (art. 18 VII) apresentam tal competência de maneira praticamente 

idêntica ao previsto no texto constitucional, sem maiores considerações. Já o Município do 

Rio de Janeiro estabelece o regime de colaboração entre o Município, Estado e a União como 

forma de promover tal política. De outra forma, posicionam-se os municípios de Areal 

(art.185, V) e São João da Barra (art. 182), uma vez que restringem o regime de colaboração 

às esferas municipais e estaduais, demonstrando maior responsabilização em relação à 

questão da educação para segurança no trânsito. 

O quinto referencial de análise, relativo ao regime de colaboração, a ser explorado no 

conteúdo das LOM, diz respeito à educação especial. A Constituição Federal de 1988 prevê 

como dever do Estado, este subentendido como a unificação da União com Estados e 

Municípios, em seu artigo 208, inc. III, o atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Dessa forma, o 

município de Natividade (art. 180) institui o regime de colaboração em sua política de 

educação especial, mediante a articulação das redes de ensino estadual, municipal e particular, 

mesmo esta não fazendo parte do Estado, tendo em vista um sistema global de educação. Já o 

Município de Nova Friburgo (art. 328) restringe o regime de colaboração à cooperação entre 

Estado e Município, objetivando, assim, a inserção na vida econômica e social das pessoas 

portadoras de qualquer tipo de deficiência.  De outra forma posiciona-se o Município de 

Angra dos Reis (art. 242), ao responsabilizar o Poder Público como um todo, em relação ao 
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atendimento de deficientes na rede oficial de ensino, mediante o estabelecimento de 

convênios com instituições; o que confere caráter vago e genérico para aplicabilidade do 

preceito constitucional. 

Por derradeiro, cumpre mencionar outros referenciais de análise relativos ao regime de 

colaboração, que, apesar da menor proporção, encontram-se presentes no conteúdo das LOM 

estudadas. A viabilização da educação ambiental, por exemplo, consta como responsabilidade 

dos municípios de Campos dos Goytacazes (art. 243, XXIII) e Duque de Caxias (art. 77, VII); 

sendo que no primeiro há previsão da cooperação do Governo Federal, do Governo Estadual e 

da sociedade, enquanto que no segundo o regime de colaboração se restringe a esfera estadual 

e municipal. Já a educação sanitária é preocupação do Município do Rio de Janeiro (art. 484), 

que prevê a execução de programas pertinentes, em conjunto com organizações de outras 

esferas de governo e entidades privadas. Também, encontra-se previsto o regime de 

colaboração, entre níveis de governo, para garantir o ensino profissionalizante no Município 

de São Gonçalo (art. 166, VI), o ensino agrícola no Município de Duque de Caxias (art. 77, 

VII) e até para a criação de uma escola de pesca no município de São João da Barra (art. 235); 

o que demonstra a preocupação de alguns municípios, em relação ao seu desenvolvimento, 

segundo suas peculiaridades regionais. 

 

3.2 FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO  

A Lei n° 9424⁄96 que instituiu o Fundo de desenvolvimento da educação fundamental 

(FUNDEF) lança as bases para “o atingimento de um padrão de qualidade de ensino, 

mediante a instituição de um valor por aluno para cujo custo a União exercerá papel de 

complementação” (MACHADO, 2002, p.126).  Desta forma criou-se concretamente um 

paradigma de cooperação entre os Estados e os Municípios, pelo vínculo das receitas com as 
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matrículas desses entes federados, ou seja, mediante adoção de um critério redistributivo de 

recursos, no intuito de garantir um padrão mínimo na qualidade de ensino.  

A Lei do Fundef, conforme assinala Machado (2002), cria as condições fiscais para 

que a cooperação se desenvolva, tendo sido a mais revolucionária mudança introduzida nas 

relações entre os entes federados e no regime de colaboração. Em que pese o mérito histórico 

da instituição desse paradigma de cooperação, há de se considerar o caráter predatório na 

repartição do ônus de sua implementação, “o qual recaiu fundamentalmente para os Estados 

que se encontram igualmente sobrecarregados com os encargos relativos à explosão do ensino 

médio.” (MACHADO, 2002, p.127). Assim, faz-se necessária uma revisão na equação do 

fundo, para que se reduza a participação dos Estados e se amplie a parcela da União.    

    A quantidade de recursos a serem aplicados na educação é um importante fator 

“nesta nova concepção descentralizada e de regime de colaboração.” (GRACINDO, 2008, 

p.240). Desta forma, segundo Gracindo (2008), a União deve aplicar nunca menos que 18% 

da receita resultantes de impostos, compreendidas as transferências constitucionais; enquanto 

que os estados, municípios e o Distrito Federal devem aplicar nunca menos que 25% da 

receita resultante de impostos ou o que consta nas respectivas constituições e leis orgânicas.  

A municipalização do ensino fundamental a níveis jamais vistos, segundo Pinto 

(2008), é outra importante conseqüência da criação do Fundef e sua lógica que vincula o 

repasse de recursos à matrícula. Por isso, “hoje, o Brasil possui milhares de sistemas de 

ensino, tantos quantos são os Estados e Municípios, cada qual governado segundo padrões de 

gestão que pouco têm de democrático” (PINTO, 2008, p.157). Desta forma, esses sistemas de 

ensino acabam por interagir mais sob a lógica da competição e da fuga de responsabilidade do 

que da colaboração e integração.  

As mudanças trazidas pelo Fundo de desenvolvimento da educação básica (FUNDEB) 

em relação ao Fundo de desenvolvimento da educação fundamental (FUNDEF), conforme 
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assinala Gracindo (2008), também foram muito importantes em relação a essa nova 

concepção na aplicação de recursos em educação dentro do regime de colaboração. É 

importante destacar a ampliação do financiamento da educação, que passou a abranger toda 

educação básica, bem como a ampliação da responsabilidade da União no tocante ao 

financiamento da educação básica.  

Encontramos, assim, uma complexidade da legislação em relação ao tema. Assim, no 

item a seguir, será efetivada a análise dos dispositivos legais das LOM selecionadas, no que 

concerne ao financiamento da educação, levando em consideração os preceitos da Carta 

Constitucional de 1988 e de legislação complementar.  

 

3.2.1 Financiamento da educação nas LOM 

O exame do financiamento da educação nas LOM dos municípios fluminenses foi 

organizado de acordo com temas relacionados ao texto da Constituição Federal de 1988 e que 

aparecem com maior freqüência nos textos municipais. Desse modo, sobressaíram os 

seguintes referenciais de análise: vinculação orçamentária, destinação prioritária, tipos de 

despesas e prestação de contas. 

A principal prescrição nas LOM, no que se refere ao financiamento educacional, diz 

respeito à vinculação constitucional de recursos à educação. Segundo o art. 212 da 

Constituição Federal de 1988, os Estados e Municípios destinarão no mínimo 25% (vinte e 

cinco por cento) de suas receitas resultantes de impostos e transferências na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.  Nesse mesmo sentido, destinaram a alíquota mínima para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino, ou seja, 25%, os municípios de Angra dos Reis 

(art. 240), Areal (art. 192), Belford Roxo (art. 170), Campos dos Goytacazes (art. 229), 

Natividade (art. 178), Niterói (art. 228), Nova Friburgo (art. 292), Nova Iguaçu (art. 170), 

Petrópolis (art. 149), Porciúncula (art. 102), São Gonçalo (art. 171), São João da Barra (art. 
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176) e São João do Meriti (art. 123); sendo importante destacar os municípios de Petrópolis e 

São Gonçalo que possuíam originalmente a alíquota mínima de 35% (trinta e cinco por cento) 

e diminuíram-na posteriormente, assim como o Município de Duque de Caxias que alterou a 

prescrição “destinarão no mínimo 35% de suas receitas” para “destinarão até 35% de suas 

receitas”; assim, evidenciado determinada falta de priorização à manutenção e 

desenvolvimento do ensino. Por outro lado, os municípios de Cordeiro (art. 287) e Piraí (art. 

215) elevaram suas alíquotas mínimas para 27% (vinte e sete por cento) , bem como os 

municípios de Arraial do Cabo (art. 230) e de Volta Redonda (art. 442), que prescreveram a 

aplicação mínima de 30% (trinta por cento) da receita tributária e de transferências; 

demonstrando, assim, um maior investimento na manutenção e desenvolvimento do ensino 

público municipal. Também, no topo da lista, alcançando a alíquota mínima de 35% (trinta e 

cinco por cento) da vinculação orçamentária, encontram-se os municípios de Cachoeiras de 

Macacu (art. 301) e Rio de Janeiro (art. 323), o que sugere um maior comprometimento com a 

educação municipal. 

A segunda prescrição a ser analisada, que se encontra ligada ao financiamento 

educacional e também às vinculações orçamentárias, são as priorizações. Assim, os 

municípios de Petrópolis (art. 215), Piraí (art. 265) e Porciúncula (art. 9°, D.T.) prescreveram 

que, nos dez primeiros anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, aplicariam pelo 

menos 50% dos recursos referentes ao artigo 212 da mesma Constituição, para eliminar o 

analfabetismo e universalizar o ensino fundamental, nos moldes da determinação do artigo 60 

das disposições transitórias ainda da Constituição. Porém, este artigo já foi alterado por duas 

vezes e contém, atualmente, prescrição diversa da anterior, muito embora as LOM ora citadas 

ainda possuam tal prescrição; demonstrando, assim, desatualização e dissonância do texto 

constitucional. Já a priorização ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, 

conforme estabelecido no art. 212, § 3º, da Constituição Federal de 1988, foi previsto pelos 
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municípios de Piraí (art. 215, § 1º), Rio de Janeiro (art.323, § 1º), São Gonçalo (art. 171 , § 2º) 

e São João do Meriti (art. 123, parágrafo único); muito embora tal priorização seja referente à 

universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, conforme redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 59, de 2009, o que não consta no texto das referidas LOM; mais 

uma vez evidenciando a desatualização das “Constituições Municipais” em relação ao texto 

federal. Em relação à educação especial, a Constituição Federal de 1988 prevê, em seu artigo 

208, inciso III, o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; para 

tanto, os municípios de Duque de Caxias (art. 94, § 2º), Volta Redonda, São Gonçalo (art. 

164) e Rio de Janeiro (art.323, § 2º) reservaram dotação prioritária, com sub-vinculação de 

5% do orçamento educacional nos dois primeiros e de 10% no último município citado. Por 

fim, a priorização visando à promoção do desporto educacional ou de alto rendimento está 

prescrita nos textos das LOM dos seguintes municípios: Areal (art.211, inc. I), Campos dos 

Goytacazes (art.241, inc. I), Piraí (art.227, inc. II) e Cordeiro (art.295, inc.II); este, ainda, 

prevendo sub-vinculação de 2% do orçamento educacional para os espaços destinados a 

recreação, lazer ou atividades físicas. 

O terceiro aspecto relativo ao financiamento educacional a ser explorado no conteúdo 

das LOM, diz respeito aos tipos de despesas. Como referência, o texto constitucional prevê 

em seus artigos 208, inc.VII e 212 , § 4º que os programas suplementares de material 

didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde não constituem despesas 

educacionais; logo, não fazem parte do percentual mínimo que os municípios devem aplicar 

na manutenção e desenvolvimento do ensino. Nessa mesma medida, posicionou-se o 

Município de Piraí (art.215, § 2º); já os municípios de Volta Redonda (art.423, § 2º) e Duque 

de Caxias (art.94, § 3º) ampliaram essas categorias, ao considerar que os gastos com obras de 

infra-estrutura urbana ou rural, mesmo beneficiando a rede escolar, devem ter outra origem, 

não sendo computadas na alíquota mínima destinada à manutenção e desenvolvimento do 
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ensino; assim também se posicionaram, dessa vez em relação aos gastos com as atividades 

desportivas, culturais e recreativas, os municípios de Natividade (art. 178, inc. I) e 

Porciúncula (art. 102, inc. I). Cumpre ressaltar, em posições opostas, os municípios de Arraial 

do cabo (artigos 231 e 232) e de Cachoeiras de Macacu (art. 308), uma vez que o primeiro 

não deduz da sua alíquota, que é de 30% do orçamento, gastos como: preparação de 

funcionários, manutenção de pessoal inativo, levantamentos estatísticos, obras de infra-

estrutura escolar; enquanto que o segundo, possui a alíquota mínima constitucional, ou seja, 

25%, é deduz dela os gastos com aquisição e manutenção de equipamentos para o ensino, 

aperfeiçoamento dos profissionais do ensino, manutenção de instalações físicas vinculadas ao 

ensino, uso e manutenção de bens vinculados ao ensino, dentre outras. 

A última prescrição a ser analisada, também ligada ao financiamento educacional e às 

vinculações orçamentárias, diz respeito à prestação de contas dos recursos destinados à 

educação. Consoante ao art. 206, inciso VI, da Constituição Federal de 1988, o ensino será 

ministrado com base no princípio da gestão democrática do ensino público; desse modo, 

como forma de garantir tal princípio, estabeleceram, como diretriz, a criação de mecanismos 

para prestações de contas à sociedade dos recursos destinados à educação, os seguintes 

municípios: Areal (art. 199, inc. II), Cachoeiras de Macacu (art. 301, inc.II), Cordeiro (art. 

282, inc. II), Duque de Caxias  (art. 91, inc. VI, b), Nova Friburgo  (art. 296, § 1º, inc. V, b), 

Piraí  (art. 204, inc. VI, b), São Gonçalo (art. 170), São João do Meriti  (art. 118, inc. VI, b,) e 

Volta Redonda (art. 420, inc. IX). Em relação à periodicidade e à forma de divulgação da 

prestação de contas, foram encontradas algumas variações ao longo dos conteúdos das LOM; 

assim, enquanto os municípios de Cordeiro (art.188) e Rio de Janeiro (art.132) prescreveram a 

publicação de relatório anual referente à execução financeira das despesas com educação, os 

municípios de Cachoeiras de Macacu (art. 301, inc.II), Arraial do Cabo (art. 237) e Volta 

Redonda (art. 420, inc. IX, b) prescreveram a publicação de relatório mensal da execução 
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orçamentária dos gastos em educação, sendo previsto ainda, nos dois últimos, a divulgação de 

tal aplicação em jornais de circulação na região; o que possibilita, em tese, um melhor 

acompanhamento por parte da sociedade sobre a execução financeira das despesas com a 

educação.     

 

          

3.3 O PÚBLICO E O PRIVADO NA EDUCAÇÃO  

  A relação conflituosa entre o público e o privado, que segundo Buffa (2005), marca 

toda história da educação brasileira começa com um decreto, assinado em 30 de junho de 

1821, quando o Brasil ainda era parte do Reino Unido Portugal, Brasil e Algarves. Tal 

decreto, segundo Cury (2005), estabelece o início do jogo entre o público e o privado na 

educação brasileira, quando assinala explicitamente que dois sujeitos cuidaram da educação 

escolar no Brasil: o Estado e a iniciativa privada. Sendo que, já naquela época, a justificativa 

para o repasse parcial de responsabilidade do Estado para a iniciativa privada, no tocante às 

primeiras letras, seria a impotência do erário público em universalizar tal ensino.   

A Carta de 1824 instituiu oficialmente o regime monárquico e definiu a forma de 

relacionamento entre o Estado e a sociedade brasileira, sendo caracterizada pelo absolutismo e 

pela concentração de poderes na esfera do executivo, mais precisamente, pelo imperador 

(NOVICKI, 1998). Tal Constituição cita, entre outros direitos civis e políticos, a instrução 

primária gratuita aos cidadãos; sendo que, em virtude deste direito, todo cidadão poderia abrir 

uma escola elemental sem licença ou autorização. Por outro lado, em relação aos cursos de 

ensino superior, somente uma lei geral poderia conferir validade nacional; o que, segundo 

Cury (2005), gestou lentamente uma prática ao reconhecimento de instituições privadas pelo 

poder público.   
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O regime oligárquico, que esteve presente nos tempos da República velha a partir de 

1889, foi marcado pela lógica do coronelismo; caracterizado, por um pacto de cooperação 

entre esferas distintas de poder político. Desta forma, o poder público estadual ou federal 

consentia a dominação privada do coronel no município, permitindo, inclusive, a utilização 

privada de recursos públicos, em troca de resultados eleitorais obtidos por fraudes ou 

arregimentação de votos (NOVICKI, 1998). Este período foi marcado por uma disputa entre 

público e privado, que acabou por, primeiramente, desoficializar, para depois reoficializar o 

ensino. Assim, os estatutos dos estabelecimentos privados que necessitavam de autorização 

do poder público desde o regime anterior, tornaram-se autônomos didaticamente e 

administrativamente, nos moldes do decreto n° 8659 de 1911, em função da penetração de um 

ideário positivista pela liberdade de ensino; porém, conforme assevera Cury (2005) o decreto 

n° 11530 de 1915 acaba por reorganizar o ensino secundário e superior, restaurando o 

controle e fiscalização pelo poder público, apesar de permitir a liberdade de ensino em relação 

às matérias ensinadas nos estabelecimentos federais.   

A crise do regime oligárquico, já na década de 1930, possibilitou um tipo de 

intervenção estatal, que segundo Novicki (1998), sobrepõe o Estado à sociedade, como se este 

fosse uma entidade superior; porém, concomitantemente a esse processo de intervenção, 

segundo Pinheiro (1996), ocorreu uma privatização da esfera pública que favoreceu 

“primordialmente interesses privados e não públicos” (DOURADO; BUENO, 2001, p.92).  

Nesta década, no que diz respeito à educação e conforme assinala Vieira (1997), é possível 

admitir a existência de um sistema público de ensino; onde, segundo Buffa (2005), não havia 

dificuldade de distinção entre público e privado, pois o público era o ensino mantido por 

recursos públicos e o privado era o ensino mantido por particulares, sejam ordens religiosas 

ou proprietários leigos. Desta forma, o conflito que se estabeleceu era relativo à laicidade do 
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ensino defendida pelos liberais contra o ensino de religião em escolas oficiais defendido pelos 

católicos, desejo este, que acabou consagrado pela Constituição de 1934.  

O fim do período autoritário e centralizador do Estado Novo foi sacramentado pela 

Constituinte de 1946, que, segundo Cury (2001), foi um marco da redemocratização do país, 

abrindo aos diferentes ramos do ensino à liberdade da iniciativa particular, desde que 

salvaguardadas as leis que o regulem. Este período foi marcado pela tramitação no congresso 

da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que veio a ser promulgada em 1961; sendo 

marcada, conforme assevera Vieira (1997), por um processo de discussão política em relação 

à defesa do princípio da “liberdade de ensino”, traduzido pela antiga disputa entre católicos e 

liberais. Tal conflito ideológico, segundo Paiva (1984), diz respeito ao embate sobre a questão 

da aceitação de uma ciência que explica o mundo através da racionalidade ou da educação 

através da atuação evangelizadora e formadora de consciências pela igreja. 

O tipo de industrialização adotado pelo Estado brasileiro nessa nova experiência 

democrática acabava por depender do capital estrangeiro e da inflação, além de, como 

assinala Peroni (2003), estimular uma urbanização acelerada que acabou por avolumar a 

massa de desempregados e expandir um sistema social cada vez mais excludente. É nesse 

contexto de inflação, insatisfação e fortalecimento das esquerdas, que os segmentos 

conservadores buscaram apoio nas Forças Armadas, que, conforme assinala Fiori (1995), 

foram convocados com a missão de centralizar e crescer. Assim, o processo de ditadura, 

iniciado com o golpe em 1964, manteve a centralização do poder político estatal por todo seu 

período. No tocante à educação, o regime militar, segundo Cury (2001), acata a necessidade 

de autorização e o reconhecimento das instituições privadas; tendo como novidade o 

afastamento da lucratividade das instituições particulares, sob a justificativa de que se é um 

serviço de utilidade pública e depende de autorização estatal, não pode obter ares de 

mercancia. 
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 O último período de transição democrática do Estado brasileiro e, também, mais uma 

vez pactuado pelas frações das classes dominantes com intuito de permanecer no poder, 

conforme assevera Peroni (2003), foi inevitável diante do contexto histórico nacional e 

internacional. O autoritarismo sucumbiu diante do crescimento das dívidas internas e 

externas, além do agravamento do quadro de desigualdade social, ademais, pelo fim das 

ditaduras latino-americanas e estabelecimento da democracia como princípio básico estatal.  

A democracia, regime político fundado na soberania popular e no respeito integral aos 

direitos humanos, conforme assinala Benevides (1996), foi o princípio norteador da 

Assembléia Constituinte que produziu a Constituição Federal (CF) de 1988. Tal Constituição, 

ainda em vigor, representou um momento importante da história da educação brasileira 

contemporânea; para ela convergiram a intenção de indivíduos e organizações na luta pela 

expressão de seus interesses.  A disputa do público e do privado representou uma das grandes 

dicotomias que marcou a elaboração do texto constitucional (VIEIRA, 1997).  

Um dos pontos mais polêmicos referente à educação na elaboração do texto 

constitucional diz respeito à destinação das verbas públicas; diante de tal processo, 

defrontaram-se três grupos de interesses distintos: os defensores da escola pública estatal, que 

propunham a aplicação exclusiva das verbas públicas nas escolas públicas; os setores 

confessionais, que postulavam uma nova modalidade de escola, autoclassificando-se como 

escola pública não-estatal; o setor privado-empresarial, que centrava suas demandas na não 

ingerência do Poder Público na regulação das anuidades escolares (OLIVEIRA, 2005). 

 Como resultado das disputas na Constituinte, foram contemplados os interesses dos 

setores confessionais, conforme previsto no artigo 213: “os recursos públicos serão destinados 

às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas”; o que, na interpretação dos publicistas, abria brecha para a drenagem de 

recursos públicos para o setor privado (VIEIRA, 1997); desta forma, apesar de se manter a 
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identidade entre estatal e público, admitiu-se uma diferenciação entre as instituições privadas, 

as com fins lucrativos e as sem fins lucrativos; consagrando, assim, uma forma intermediária 

entre o público e o privado, com direito a receber subsídio do Poder Público. (OLIVEIRA, 

2005; BUFFA, 2005). 

               As referências ao público e ao privado no que diz respeito ao campo educacional no 

texto constitucional “devem ser buscadas na definição dos princípios do ensino” (VIEIRA, 

1997). Desta forma, tem-se a possibilidade de convivência entre o público e o privado 

prevista no inciso II do artigo 206 da CF de 1988: “liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, 

divulgar o pensamento, a arte e o saber”; tal possibilidade encontra-se também expressa no 

inciso III do artigo 206 da CF de 1988: “pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e 

coexistência de instituições públicas e privadas de ensino”. Embora esteja prevista a oferta de 

serviços educacionais por instituições privadas, é preciso notar que se trata de um serviço 

público autorizado, que deve respeitar as normas gerais da educação e manter determinado 

padrão de qualidade, nos moldes do art. 209 da CF de 1988. Cabe ainda ressaltar que o artigo 

205 da Constituição afirma a educação como dever do Estado, em que, quando não cumprido, 

implica a responsabilização da autoridade pública competente, conforme previsto no art.208 

da Carta Magna (CURY, 2005). 

A relação entre o público e o privado na história da educação brasileira resta então 

configurada em questões de princípios, como o pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas, bem como na autorização para funcionamento e também no repasse de recursos 

públicos. Tais temáticas serão objeto de análise no próximo item, valendo-se do confronto 

entre a prescrição do texto constitucional com os dispositivos constantes das LOM.      
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3.3.1 Relação entre o público e o privado nas LOM                                                                                                

A análise da relação entre o público e o privado constante dos conteúdos das LOM 

fluminenses foi organizada de acordo com os temas relacionados ao texto da Constituição 

Federal de 1988 e que aparecem com maior freqüência nos textos municipais. Dessa forma, 

sobressaíram os seguintes referenciais de análise: princípios de ensino, autorização para 

funcionamento, obrigações às instituições privadas e destinação de recursos. 

A principal referência ao público e privado, no que diz respeito aos princípios de 

ensino, encontra-se positivada no inciso III do artigo 206 da CF de 1988, quando prevê o 

pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, além da coexistência de instituições públicas 

e instituições privadas de ensino. Nessa mesma medida posicionaram-se os municípios de 

Arraial do Cabo (art. 183, parágrafo único, inc. III), Cachoeiras de Macacu (art. 300, 

parágrafo único), Cordeiro (art. 275, inc. XI), Duque de Caxias (art. 91, inc. III), Nova 

Friburgo (art. 296, § 1º, inc. III), Piraí (art. 204, inc. III), São Gonçalo (art. 165, inc. III), São 

João do Meriti (art. 118, inc. III) e Volta Redonda (art. 420, § 2º, inc. III). Cumpre destacar 

que o texto constante das LOM referente a tal princípio é praticamente cópia do texto 

constitucional, ocorrendo pequenas variações em relação à formulação do dispositivo legal 

originário e, logo, na relação entre as LOM, uma com as outras; além de não demonstrarem, 

posteriormente, maiores especificidades sobre o pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas. Em relação à coexistência de instituições públicas e privadas, já prevista no 

decreto de 30 de junho de 1821, quando o Brasil ainda era parte do Reino de Portugal, 

existem maiores considerações ao longo dos conteúdos das LOM, que serão desenvolvidas a 

seguir.  

O segundo referencial de análise sobre a relação entre o público e o privado, que está 

presente no ordenamento jurídico desde o período imperial, diz respeito à autorização para 
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funcionamento pelo Poder Público. Atualmente, a Constituição da República Federativa do 

Brasil prevê, em seu artigo 209, que o ensino é livre à iniciativa privada, desde que atendidas 

três condições: o cumprimento das normas gerais da educação nacional, a autorização e a 

avaliação de qualidade pelo Poder Público. Desse modo, Tal prescrição constitucional foi 

reafirmada pelos municípios de Belford Roxo (art.166, inc. I e II), Duque de Caxias (art.91, 

inc. I e II), Natividade (art.174, inc. I e II), Niterói (art.235, inc. I e II), Nova Friburgo 

(art.291, inc. I e II), Nova Iguaçu (art.166, inc. I e II), Piraí (art.210, inc. I e II) e Rio de 

Janeiro (art. 326, inc. I e II). A diferenciação que se estabelece no conteúdo das LOM diz 

respeito à competência para autorizar e avaliar as instituições privadas; assim, o Município do 

Rio de Janeiro acolheu estritamente a disposição constitucional e conferiu tal atribuição, de 

forma genérica, “ao Poder Público”; também, de modo amplo, foi estabelecida atribuição “aos 

órgãos competentes” pelos municípios de Belford Roxo, Natividade, Nova Friburgo e Nova 

Iguaçu; Por outro lado, o Município de Niterói restringiu a atribuição de autorizar e avaliar 

“ao Poder Público Municipal”; outrossim, de modo mais restrito, condicionaram a atuação do 

Poder Público às normas dos Conselhos federal, Estadual e Municipal de Educação, os 

municípios de Duque de Caxias e Piraí. Cumpre ainda ressaltar, a parcimônia do Município 

de São Gonçalo (art.169), que condiciona o ensino da iniciativa privada, simplesmente, à 

legislação em vigor e, também, a submissão ao Estado pelo Município de São João do Meriti 

(art.120), que estabelece a Constituição Estadual como diploma legal disciplinador das 

exigências para o funcionamento das instituições privadas no município.  

O terceiro referencial de análise na relação entre o público e o privado nas LOM 

caracteriza-se pelas imposições do Poder Público às instituições privadas. Assim, a imposição 

mais freqüente encontrada no conteúdo das LOM, apesar de não constar qualquer prescrição 

para tal no texto constitucional, diz respeito à obrigatoriedade curricular da disciplina 

educação física. Desse modo, os municípios de Belford Roxo (art. 165, § 3º), Campos dos 
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Goytacazes (art. 224), Natividade (art. 163, § 3º), Nova Iguaçu (art. 165, § 3º), Piraí (art. 206) 

e Porciúncula (art. 106) prescreveram a obrigatoriedade da educação física às instituições 

privadas de ensino que recebem auxílio do município. De outra forma, a educação física, 

independentemente do auxílio municipal, foi imposta como disciplina curricular obrigatória à 

rede privada, pelos municípios do Rio de Janeiro (art.338) e Volta redonda (art.365, parágrafo 

único). Outra imposição, talvez a mais controversa, foi prescrita pelo Município de Duque de 

Caxias (art. 93 inc. IV); segundo o qual estabelece a gratuidade no ensino fundamental ao 

educando excedente da rede pública em até 10% (dez por cento) do corpo discente do 

estabelecimento, se este não possuir fins lucrativos, e 5% (cinco por cento) para os demais 

estabelecimentos privados. Tal obrigação, que condiciona a autorização para funcionamento 

do estabelecimento privado a reserva de percentual para educando excedente da rede pública, 

aparenta ser a mais forte interferência do Poder Público no setor privado, em nome de uma 

educação para todos. 

O último referencial de análise diz respeito à destinação dos recursos públicos, que, 

embora se encontre também vinculado ao financiamento da educação, emerge de um dos 

maiores conflitos referentes à relação entre o público durante a elaboração do texto 

constitucional, sendo por isso analisado nesta seção. Conforme dito anteriormente, os 

interesses dos setores confessionais foram contemplados como resultado das disputas na 

Constituinte, pois os recursos públicos podem ser dirigidos a escolas comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, nos moldes do artigo 213 da Constituição Federal; o que, na 

interpretação dos publicistas, abre brecha para a drenagem de recursos públicos para o setor 

privado. Tal possibilidade, consoante o texto constitucional, é precedida das seguintes 

condições: comprovação de finalidade não-lucrativa, aplicação de excedentes financeiros em 

educação e garantia de destinação de patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 

confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento das atividades. Nessa mesma 
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medida, posicionaram-se os municípios de Belford Roxo (art. 167, inc. I e II), Campos dos 

Goytacazes (art. 225, inc. I e II), Natividade (art. 175, inc. I e II) Nova Iguaçu (art. 167, inc. I 

e II), Cordeiro (art. 287, § 2º) e Piraí (art. 216), estes dois últimos, ainda especificando o 

percentual máximo de repasse ao setor privado, respectivamente, 30% (trinta por cento) e 2% 

(dois por cento) dos recursos públicos destinados à educação. De outro modo posicionaram-se 

os municípios de Arraial do Cabo (art. 230, parágrafo único), Niterói (art.228), Nova Friburgo 

(art. 293) e Rio de Janeiro (art. 323, § 1º), que estabeleceram destinação exclusiva dos 

recursos públicos municipais para a rede pública. Paradoxalmente, posicionaram-se os 

municípios de Porciúncula (art. 94, § 2º e art. 102) e São João do Meriti (art. 121, parágrafo 

único), que prescreveram destinação exclusiva dos recursos públicos à rede pública e, ao 

mesmo tempo, autorizaram repasse desses recursos ao setor privado; o que já deveria ter sido 

detectado, mesmo pelo executivo municipal, para o estabelecimento da devida reparação 

legal.  

 

 

3.4 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOCENTE: HISTORIZAÇÃO  

 

A formação consiste em proporcionar a outros seres humanos 
meios que lhes permitam estruturar a sua experiência com o 
fim de ampliar continuamente o conhecimento, a crença 
racional, a compreensão, a autonomia, a autenticidade e o 
sentido da própria situação no passado, o presente e o futuro 
dos humanos. Por isso formar é transformar, ou antes, formar é 
levar a querer (trans)formar-se (VIEIRA, 2008). 

 

O caminho percorrido pela profissão docente no desenrolar sócio-histórico, que irá 

constituir o sistema educativo brasileiro, tem início ainda no período colonial com o chamado 

“monopólio jesuítico”. Nesse período, que durou mais de duzentos anos, a alfabetização, 

conforme assinala Oliveira (1994 apud BRAGANÇA, 2009, p.2), “era sinônimo de 
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doutrinação religiosa, dominação e perda de identidade”; Dessa forma, a atividade docente 

estava atrelada ao projeto colonizador e ao espírito da contra-reforma que marcou a atuação 

da Companhia de Jesus nas colônias portuguesas (BRAGANÇA, 2009).  

A expulsão dessa companhia efetuada no ano de 1759 ocasionou grande impacto na 

organização e dinâmica do sistema de ensino, bem como do perfil da docência; assim, a 

atividade docente perdeu o cunho evangelizador e passou a estar sob a tutela do Estado. Tal 

reforma acabou por estabelecer uma relação formal entre o Estado e o professor ao incluir o 

processo de seleção, o estabelecimento de um contrato e a avaliação periódica; constituindo, 

assim, uma importante etapa no caminho da profissionalização (BRAGANÇA, 2009). 

O período imperial ficou caracterizado por um discurso que envolvia os ideais de 

civilização e progresso da sociedade brasileira, então a escola foi chamada para assumir um 

importante lugar na busca desses objetivos.   Assim, a primeira constituição brasileira em 

1824 determinou a instrução gratuita para todos os cidadãos, enquanto que a Lei de 15 de 

Outubro de 1827 tornou obrigatória a instalação de escolas de primeiras letras por todos os 

lugares mais populosos do Império. Tal lei, em seu artigo 5°, reforçou a necessidade da 

formação dos professores, muito embora, para tanto, colocasse a responsabilidade sob o 

próprio docente. Então, é nesse contexto histórico de garantia legal de instrução, que a 

formação de professores ganha espaço para se institucionalizar; assim, inicia-se o 

reconhecimento da importância da construção de saberes específicos para a atuação da 

docência, que culmina na criação da primeira Escola Normal em 1835. Por outro lado, tal 

escola também surge da necessidade da difusão da ideologia do Estado, estreitamente ligada à 

visão de mundo do grupo dominante, sendo os critérios estabelecidos para admissão do 

professor mais focados na boa conduta do que na apropriação de conhecimentos 

(BRAGANÇA, 2009). 
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O início da primeira república foi caracterizado por discursos sobre a importância da 

ampliação da rede escolar, assim como o processo de profissionalização da docência e da 

institucionalização da formação de professores (BRAGANÇA, 2009). Segundo Tanuri (2000 

apud BRAGANÇA, 2009, p.7), no final dos anos 20, as escolas normais já haviam ampliado 

bastante a duração e o nível de estudos, o que possibilitava a articulação com o curso 

secundário, alargava a formação profissional e dava rumo à profissionalização, culminando, 

assim, na aprovação da Lei orgânica do Ensino normal de 1946, que constituiu importante 

referência para a organização do Ensino Normal em nível nacional. Durante a segunda 

república, a sociedade brasileira, que apresentava desde o império um magistério primário 

com ocupação quase exclusivamente feminina, com características missionárias e de baixos 

salários, foi profundamente alterada. Segundo Pimenta (2002), em função do 

desenvolvimento do capitalismo urbano, que aponta para uma desqualificação do trabalhador 

em geral, a mulher foi impelida ao trabalho, tendo em vista o sustento da família; mas, por 

outro lado, o trabalho urbano ampliou a demanda social pela escolarização básica.    

No regime militar instituído a partir de 1964, buscou-se a adequação de todo o sistema 

educacional à perspectiva de um enfoque especializado e tecnocrático, que segundo Bragança 

(2009), fragmenta o olhar à educação, uma vez que consagra a fratura entre os que pensam e 

os que executam; assim, especializando-se as tarefas no cotidiano escolar. Essa concepção de 

racionalidade técnica dos anos 70 resultou num controle cada vez mais burocrático do 

trabalho dos professores, o que evidencia uma política ineficaz para a democratização do 

ensino, além de não resolver o processo de exclusão social na escolarização. Nesse período, 

foram criados cursos de pós-graduação na área de educação, que, através de um referencial 

marxista e gramsciniano na análise de problemas educacionais, configuravam-se como um 

espaço de resistência à ditadura militar. Assim, incorporando as contribuições de outras 

disciplinas que se ocupavam da educação, foram produzidas as primeiras dissertações e teses, 
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que propiciaram uma análise crítica da educação, evidenciando a ausência de projeto 

formativo conjunto entre as disciplinas científicas e as pedagógicas, o distanciamento 

daquelas da realidade escolar, além do desprestígio do exercício profissional da docência no 

âmbito da sociedade e das políticas públicas, o que prejudicava seriamente a formação de 

professores (PIMENTA, 2002).    

A redemocratização política ocorrida durante os anos 80 possibilitou aos governos 

democraticamente eleitos a incorporação, em seus programas educacionais, de muitas 

contribuições produzidas pelo meio acadêmico. Em relação à formação docente, conforme 

assevera Pimenta (2002), entendia-se que os professores deveriam ter sólida formação teórica 

para poder analisar e propor alternativas aos problemas educacionais; tal compreensão 

suscitou novas propostas curriculares, tanto em legislações federais, estaduais e municipais, 

quanto na prática escolar, o que culminou na proposição do nível superior para o exercício do 

magistério, segundo a atual Lei de Diretrizes e bases da Educação. Também, cumpre ressaltar 

a intensa movimentação dos sindicatos de professores nas lutas por melhores salários e 

condições para o exercício profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade das escolas. 

No entanto, a valorização profissional foi totalmente abolida das políticas do governo, que 

passou a normatizar e controlar a formação inicial de professores, através do estabelecimento 

de competências, além de financiar programas de formação continuada, cujos resultados se 

perdem por falta de continuidade e de articulação entre teoria e a prática; ou ainda, deixar sob 

responsabilidade do próprio professor a requalificação exigida pelo mercado. Tal cenário diz 

respeito à lógica do neoliberalismo e das novas configurações do trabalho, que ocorreram 

junto ao processo de redemocratização do Estado brasileiro e que empobreceram 

significativamente a qualidade de aprendizagem, operando uma nova forma de exclusão 

social, relacionada a um mercado competitivo, com poucas oportunidades de inserção 

(PIMENTA, 2002). 
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Encontramos, assim, uma mudança de cenário em relação às políticas de formação 

docente e, como veremos no item a seguir, uma significativa mudança paradigmática nos 

conceitos e concepções de formação e formação continuada no âmbito da discussão 

acadêmica.  

 

3.4.1 Formação docente: contexto atual  

Os conceitos sobre formação de professores não podem prescindir de algumas 

categorias básicas, como, por exemplo, reflexão, continuidade e autonomia. Assim, segundo 

Nóvoa (1992), importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de 

professores reflexivos, no sentido de assumir a responsabilidade de seu próprio 

desenvolvimento profissional e, ainda, participar da implementação das políticas educativas. 

Já para Vieira (2008), a formação de professores deverá ter dimensões antropológicas e 

ecológicas, mas que também consigam fomentar o pensamento reflexivo, além do relativismo 

cultural e da integração do local e do global na aprendizagem; sempre, com ênfase na 

transformação e na consciência de incompletude. Paralelamente, Bragança (1998) entende a 

formação docente como um processo que se dá ao longo da vida do sujeito, através da 

mediação de aspectos pessoais, acadêmicos e profissionais. 

A concepção de reflexão na formação docente deve se constituir sobre a maneira com 

que o professor se relaciona com seu trabalho, fornecendo-lhe meios para um pensamento 

autônomo, que seja organizado além de uma adaptação às políticas educativas, em que 

predomina a difusão de questões meramente técnicas (NÓVOA, 1992). Para Schon (2000), os 

professores devem ser capazes de desenvolver um método de problematização, análise e 

investigação da realidade prática de ensinar, mesmo diante das situações complexas e 

instáveis inerentes à atividade docente. Dessa forma, podem ser encontradas soluções para a 

demanda que a prática coloca, a partir da formação de base e do confronto entre experiências 
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próprias e a experiência dos outros no ambiente escolar. É a valorização da prática 

profissional como momento de construção do conhecimento através da reflexão. 

A autonomia da profissão docente requer uma produção de saberes e valores, que 

devem partir da troca de experiências e da partilha de saberes em espaços de formação mútua, 

nos quais, cada professor é chamado para desempenhar o papel de formador e de formando. 

Desta forma, as práticas de formação, que tomem por referência às dimensões coletivas, 

acabam por contribuir para a emancipação profissional e para a consolidação de uma 

profissão autônoma na produção de seus saberes e valores; culminando no desenvolvimento 

de uma nova cultura profissional de professores (NÓVOA, 1992). 

 A emancipação profissional, proveniente de uma formação calcada no 

compartilhamento de saberes e valores, encontra-se desencorajada pela organização das 

escolas; assim, as políticas no cotidiano escolar acabam por apontar para o esfacelamento do 

sujeito coletivo, com o professor cada vez mais mergulhado no seu ritual diário, que exclui o 

tempo de diálogo, de memória e narração. Ademais, os professores têm sua vida cotidiana 

cada vez mais controlada por lógicas administrativas e regras burocráticas, que acabam por ir 

de encontro a tão propalada autonomia docente. Tais políticas administrativas fragmentam o 

trabalho pedagógico e transformam o professor em um mero tarefeiro, executor das práticas 

pedagógicas conservadoras no cotidiano escolar. Desse modo, o projeto de formação docente 

que tem por base a autonomia e a valorização do professor como um intelectual criador 

encontra resistência em outro projeto, que impõe, “de cima para baixo”, mecanismos de 

controle e enquadramento; configurando-se, assim, um movimento contraditório, que traz em 

si elementos para a formação do professor como intelectual reflexivo e do professor como um 

mero executor (BRAGANÇA, 1998; NÓVOA, 1992). 

A ação de mecanismos de controle sobre o trabalho docente tem origem nos órgãos 

governamentais e levam a escola para um movimento de reprodução do já instituído; além 
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disso, acabam por desapropriar o professor de sua própria voz, fazendo-o recuar cada vez 

mais da dimensão intelectual de seu trabalho. Dessa forma, conforme assevera Bragança 

(1998), tais mecanismos funcionam promovendo o emudecimento do professor. Como 

exemplo de tais mecanismos, podemos citar os programas de treinamentos, reciclagem, 

atualização e capacitação.  

 A concepção de “treinamento” traz implicitamente a visão que o professor deve ser 

“alfabetizado” do ponto de vista político e pedagógico, desconsiderando o seu saber 

construído ao longo da trajetória profissional. Assim, o professor é visto como não tendo 

condições de refletir sobre sua prática; então, tal proposta surge como uma forma de 

compensar a desqualificação profissional e de implementar a política de formação dos órgãos 

centrais do sistema, que visa à massificação do professor, levando-o a repetir discursos já 

prontos (BRAGANÇA, 1998). 

 A emergência de uma nova cultura profissional desarraigada de cursos com ênfase na 

transmissão de saberes científicos e uma formação centrada na racionalidade técnica exige a 

implementação de programas de formação continuada que reúnam possibilidades diversas e 

sejam capazes de alinharem os projetos profissionais dos professores as propostas dos órgãos 

públicos de educação. Para tanto, faz-se necessária a ampliação da oferta de espaços virtuais 

de formação, que sejam amparados por ferramentas virtuais de ensino, informação e 

interatividade (SANTOS, 2008). 

A formação continuada de professores transformou-se, a partir dos anos 1990, num 

tema muito discutido por diversos autores brasileiros e estrangeiros. Desse modo, Nóvoa 

(1992) aponta que a formação contínua é consolidada a partir do incremento de experiências 

novas e úteis. Para Vieira (2008), a formação de professores deverá ter ênfase na 

transformação e na consciência de incompletude. Por outra perspectiva, Bragança (2009) 

assevera que a formação continuada pode ser entendida como a realização dos mais variados 
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cursos de curta e longa duração e também os que constituem formação acadêmica de 

complementação dos estudos nos diversos níveis de ensino.  

O desafio de institucionalizar o atendimento à demanda da formação continuada no 

Brasil permeou a elaboração do Plano Nacional da Educação (PNE). Segundo o texto da Lei 

10172 de 2001, que estabelece tal plano, a formação continuada dos profissionais da educação 

pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja 

atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação 

permanente e a busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior.    

Nessa mesma medida, o Ministério da Educação (MEC) criou a Rede Nacional de 

Formação Continuada de Professores em 2003, objetivando o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e profissional dos docentes, a partir de uma interação entre os saberes pedagógicos 

produzidos nos centros de formação docente e aqueles produzidos pelos professores em sua 

prática, e, também, através da institucionalização e fortalecimento do trabalho coletivo como 

meio de reflexão teórica e construção da prática pedagógica. Desta forma, a formação deve ter 

como referencia a prática docente e o conhecimento teórico, acreditando que a noção de 

experiência e de construção do conhecimento mobiliza uma pedagogia interativa e dialógica, 

concebida além das anteriores institucionalizações de cursos de atualização e treinamento 

(SANTOS, 2008).     

 

3.4.2 Valorização e formação docente nas LOM 

A Constituição Federal de 1988 nomeou como competência comum à União, Estados 

e Municípios a gestão e administração da educação, assim, em seu art. 206, inc. V e VII 

apresenta aspectos relativos à valorização dos profissionais da educação escolar, que devem 

ser regulamentados especificamente em âmbito municipal. Então, buscou-se analisar os 
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aspectos que dizem respeito à valorização docente e a formação continuada no conteúdo das 

Leis Orgânicas Municipais Fluminenses, para que se torne possível entender de que forma tais 

municípios incorporaram as prescrições educacionais constantes da Constituição Federal de 

1988, do Plano Nacional de Educação e da Rede Nacional de Formação Continuada criada 

pelo Ministério da Educação.  

Uma das formas de valorização dos profissionais da educação escolar apontadas pela 

Constituição federal de 1988, em seu art. 206, inc. V, diz respeito à garantia de um plano de 

carreira. Tal correlação foi instituída, como um dos princípios de ensino, pelos Municípios de 

Angra dos Reis (art.238, V), Areal (art. 183, parágrafo único, V), Duque de Caxias (art.91, 

V), Niterói (art.219, IV), Piraí (art. 204, V), São Gonçalo (art. 165, V), Rio de Janeiro (art. 

321, V), Volta Redonda (art. 420, § 2º, VII). Como aspecto importante a ser destacado, 

vislumbra-se a pouca variabilidade em relação ao texto constitucional e entre as próprias Leis 

Orgânicas Municipais, no que tange ao ordenamento dos princípios de ensino. Com exceção 

dos Municípios de Niterói e Volta Redonda, todos os outros são dispostos como o quinto 

princípio de ensino, caracterizado pelo inciso V; o que sugere pouca originalidade e, em 

alguns casos, praticamente cópia do texto constitucional. Por outro lado, cumpre ressaltar a 

importância conferida ao plano de carreira pelo Município de Arraial do Cabo (art. 218), que 

estabeleceu uma extensa lista de garantias aos professores, ao longo de nove incisos da sua 

Lei Orgânica Municipal, dentre elas, a de afastamentos para permanentes atualizações, sem 

perda de remuneração; o que acaba por demonstrar maior preocupação desse município, em 

relação à valorização docente e à formação continuada. Também, não se pode deixar de 

mencionar os Municípios de São João do Meriti (art. 118, V) e de São Gonçalo (art.165, V), 

que foram os únicos Municípios a estabelecerem, entre seus princípios de ensino, uma 

conexão direta entre a valorização do professor com a realização de cursos e seminários de 

atualização; enaltecendo a formação continuada, ainda, com previsão de progressão salarial. 
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Um segundo aspecto que pode ser destacado das Leis Orgânicas Municipais 

pesquisadas, diz respeito à impossibilidade de se afastar o professor do exercício da regência 

de turma. Esse é o caso dos Municípios de Areal (art. 200), Niterói (art. 231), Piraí (art. 214) e 

São João de Meriti (art. 128), que vedam o afastamento do professor do exercício da atividade 

docente, mas prevêem algumas exceções, como por exemplo, para ocupação da função de 

chefia ou direção na Secretaria de Educação do Município. Tal aspecto, embora não seja 

diretamente relativo à formação profissional, parece estar associado à valorização e proteção 

da atividade docente, uma vez que os professores podem assumir cargos, normalmente 

comissionados, na gestão e administração da educação do município, tendo em vista o 

conhecimento que possuem acerca das peculiaridades locais. Ademais, conforme disposto na 

Lei Orgânica do Município de Niterói (art. 231, parágrafo único): “Fica vedado o 

aproveitamento de pessoal do magistério em serviços burocráticos ou administrativos do 

Município”, o que sugere uma priorização da atividade docente, assim como uma garantia de 

inamovibilidade do professor perante possíveis retaliações e perseguições por parte de 

profissionais da administração municipal.  

O terceiro aspecto a ser destacado nas Leis Orgânicas Municipais analisadas refere-se 

à obrigação do Município em manter um determinado “nível” de professorado, tendo em vista 

a determinação do art. 206, inc. VII, da Constituição federal de 1988, no que diz respeito à 

garantia de um padrão de qualidade. Assim, os Municípios de Belford Roxo (art. 168), 

Campos dos Goytacazes (art. 226), Natividade (art. 177), Nova Friburgo (art. 294) e Nova 

Iguaçu (art. 168), com textos praticamente iguais, estabeleceram que: “O Município manterá o 

professorado municipal em nível, econômico, financeiro, social e moral à altura de suas 

funções”; sendo certo que a única variação textual, diz respeito à utilização do termo 

econômico ou do termo financeiro, que, por sua vez, podem perfeitamente ser considerados 

como sinônimos. Assim, diante de improvável coincidência, ressalta-se o estudo de Davies 
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(2008), em que o autor faz um levantamento genérico dos dispositivos educacionais 

constantes das Leis Orgânicas dos Municípios Fluminenses e constata que as disposições 

educacionais são muitas vezes cópias, às vezes com os mesmos erros ortográficos, de um 

“modelo” de Lei Orgânica; levantando a hipótese de que poderia ter sido vendido por 

consultoria especializada em elaborar projetos legislativos prontos ou, ainda, ter sido 

fornecido por partidos políticos. Nesse sentido, evidencia-se determinada falta de 

comprometimento e acomodação por parte do poder legislativo municipal, no tocante à 

elaboração dos dispositivos educacionais das Leis Orgânicas Municipais; ainda mais, em 

decorrência da carência de especificação dos meios que serão utilizados para garantir ao 

professorado um nível, que também não é estabelecido, de condições econômicas, sociais e 

culturais. Neste terceiro aspecto, a prescrição do texto legal vai ao encontro da valorização 

docente, muito embora não sejam estabelecidos os meios, nem as diretrizes para a formação 

continuada, que são necessários para tal proposição. 

O ultimo aspecto a ser analisado e o mais recorrente nas Leis Orgânicas Municipais 

Fluminenses, no tocante à formação docente, diz respeito à instituição de cursos de 

capacitação, aperfeiçoamento, treinamento, atualização e reciclagem aos membros do 

magistério público municipal. Assim, os Municípios apresentam opção por um ou mais desses 

termos, que parecem significar a mesma coisa, e, algumas vezes, relacionam-nos a questões 

como qualidade de ensino ou valorização docente. Por exemplo, os municípios de Natividade 

(art.165, V) e Porciúncula (art. 99, VI) asseguram aos professores condições de formação, 

reciclagem e atualização, nesses mesmos termos e nessa mesma ordem, sem nenhuma 

especificação para tal procedimento.  

Enquanto que os Municípios de Areal (art.196), Cachoeiras de Macacu (art. 305), 

Nova Friburgo (art. 296, § 2º, I), Piraí (art.204, V) e Rio de Janeiro (art.321, VII, d) 

asseguram as condições de capacitação, aperfeiçoamento, treinamento, atualização ou 
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reciclagem aos professores, como pressuposto garantidor da qualidade de ensino; porém, sem 

maiores especificações legais.  

Por sua vez, os Municípios de São Gonçalo (art.165, V) e São João de Meriti (art.118, 

V) dispõem sobre cursos e seminários de atualização como forma de garantir a valorização do 

profissional de ensino, dentro dos princípios básicos da educação. todavia, dentre os 

municípios que inovaram sobre o aspecto em questão, destacam-se Arraial do Cabo (art. 218), 

que assegura condições de afastamentos para permanentes atualizações, sem perda de 

remuneração; Cordeiro (art.282) que prevê a realização de convênio ou outra forma cabível 

para a capacitação anual dos professores de sua rede de ensino, conforme previsto no Plano 

Nacional de Educação (PNE); e Rio de Janeiro, que assegura atualização dos professores 

através da criação de centros de estudo, da destinação de recursos para participação em cursos 

e congressos e da fixação de período sabático para fins de aperfeiçoamento profissional. Este 

Município, segundo os dispositivos de sua Lei Orgânica, é o que mais se aproxima da 

implementação de um efetivo programa de formação continuada, nos moldes da Rede 

Nacional de Formação Continuada criada pelo MEC; pois, a grande maioria dos municípios 

analisados, não tem atualizado suas Leis Orgânicas, conforme as novas concepções de 

formação docente, confundido formação continuada, com treinamentos e reciclagens para 

melhoria da capacidade estritamente técnica.  

Por derradeiro, não se pode deixar de mencionar os dois outros municípios, que 

compõem a amostra inicialmente selecionada, mas que não foram citados em nenhum dos 

aspectos analisados. Trata-se dos Municípios de Petrópolis e São João da Barra, que não 

tiveram analisados trechos de suas Leis Orgânicas Municipais, porque, simplesmente, não 

fizeram qualquer referência à valorização dos professores via formação docente. Tal fato 

sugere uma despreocupação desses municípios em relação à profissionalização docente e, 

conseqüentemente, em relação à qualidade de ensino; pois, conforme assevera Santos (2008), 
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o processo de formação docente deve ser compreendido como constituidor da 

profissionalização do magistério e do resgate da qualidade do ensino básico. 

 

3.5 INDICAÇÕES CURRICULARES 

O currículo apareceu pela primeira vez como objeto específico de estudo nos Estados 

Unidos dos anos vinte, quando houve um impulso, por parte de pessoas ligadas a educação, 

para racionalizar o processo de construção curricular; principalmente, em função do processo 

de industrialização e dos movimentos imigratórios existentes, que acabaram por intensificar a 

massificação da escolarização (SILVA, 2007). Naquele momento, o currículo era visto como 

um processo de racionalização de resultados educacionais, que eram rigorosamente 

especificados e medidos. 

As teorias do currículo, bem como as teorias educacionais, estão repletas de 

afirmações sobre o modo que as coisas deveriam ser. Desse modo, o currículo apresenta-se 

como o resultado de uma seleção sobre um universo mais amplo de conhecimentos, com as 

teorias do currículo decidindo acerca dos conhecimentos que devem ser selecionados e os que 

não devem ser selecionados, além de apresentarem justificativa para tal seleção (SILVA, 

2007). Nessa mesma medida, em que se institui uma relação de poder entre cultura e 

currículo, Costa (2003) afirma que este último e seus componentes constituem um conjunto 

articulado e normatizado de saberes, que são regidos por determinada ordem e estabelecidos 

de acordo com uma visão de mundo, a qual elege e transmite os significados sobre as coisas e 

os seres. 

Os conhecimentos considerados importantes por determinada teoria estão relacionados 

à descrição sobre o tipo de pessoa considerada ideal, ou seja, o ser humano desejável para 

aquele tipo de sociedade; assim, cada tipo de ser humano será correspondente a um tipo de 

conhecimento ou a um tipo de currículo. Porém, o currículo não está somente relacionado ao 
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conhecimento, pois também se encontra envolvido naquilo que somos e que nos tornamos; 

assumindo, então, um caráter subjetivo, que confere determinada identidade. Desse modo, o 

currículo pode ser visto como uma questão de identidade, recorrendo à etimologia da palavra 

que vem do latim curriculum, ou seja, pista de corrida, pode-se dizer que no curso da corrida 

o ser humano acaba por se tornar o que ele é (COSTA, 2003; SILVA, 2007). 

As teorias do currículo vão se concentrar justamente na questão da identidade, 

conforme aponta Silva (2007). Dessa forma, enquanto que as teorias tradicionais pretendem 

apenas ser neutras e cientificas, enfatizando simplesmente os conceitos pedagógicos de ensino 

e aprendizagem; a perspectiva pós-estruturalista vê no currículo uma questão de poder, na 

medida em que busca selecionar e dizer o que o currículo deve ser, destacando uma 

identidade como sendo ideal sobre outras múltiplas possibilidades. 

 Os enunciados que destacam uma identidade em relação às outras são construídos 

discursivamente dentro de um regime ditado pelas relações de poder; assim, não há que se 

falar em uma realidade intrinsecamente verdadeira. Segundo Costa (2003), ocorre uma 

disputa por narrar o outro, tomando a si próprio como referência, e o outro como diferente, 

sendo a partir desse regime de verdade, que se constituem os saberes que fomos ensinados a 

acolher como universais e que acabam por inundar os currículos escolares. 

A escola tem-se configurado, em sua ideologia e em suas práticas pedagógicas, como 

um instrumento de homogeneização e de assimilação da cultura dominante, não admitindo 

facilmente outras idéias e práticas contrárias aos fins planejados através de toda a história da 

escolarização brasileira. Tal história, segundo Sacristán (1995), resta caracterizada por uma 

evolução lenta e contraditória de toda configuração de ideais e práticas educativas, no sentido 

de selecionar e desenvolver os currículos. 

A diversidade torna-se possível na medida em que se admite a variedade, porém os 

currículos escolares e as práticas pedagógicas não admitem muita variação. Nesse sentido, a 
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falta de capacidade da educação para acolher a diversidade consiste no problema principal 

rumo à constituição de um currículo multicultural para o ensino e a integração das minorias 

culturais no processo de escolarização. (SACRISTÁN, 1995) Para tanto, faz-se necessário 

entender os problemas particulares às minorias, de forma que ajude a compreender a 

importância da diversificação da cultura escolar.  

O currículo multicultural exige um contexto democrático de decisões sobre o conteúdo 

do ensino, no qual o interesse de todos seja representado; porém, para torná-lo possível, torna-

se necessária uma estrutura curricular diferente da dominante e uma mentalidade diferente por 

parte de todos os envolvidos no processo de escolarização, em que a cultura seja uma 

construção mediante o diálogo e a comunicação entre os diversos grupos sociais. Também, há 

que se considerar a promoção de políticas públicas objetivando a construção desse currículo 

multicultural, bem como a legislação em torno de tal temática.   

O currículo, segundo o artigo 210 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 9º, inc. 

IV, da LDB de 1996, representa um conjunto de conteúdos e habilidades de maneira a 

assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais, a ser definido pela União, em colaboração com Estados e Municípios. Também, 

segundo a LDB de 1996, em seu artigo 26, deve haver uma base nacional curricular comum, a 

ser complementada por uma parte diversificada, segundo características regionais e locais da 

sociedade. 

 Em que pese o dispositivo legal que institui o regime de colaboração entre os entes 

federados, no tocante a definição curricular, evidencia-se a centralização dos processos 

decisórios no âmbito do governo federal; que, segundo assevera Peroni (1997), pode ser 

constatada, por exemplo, na forma como foram elaborados e implementados os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN); este, referencial de qualidade para a educação no Ensino 

Fundamental em todo o país, que orienta a coerência dos investimentos no sistema 
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educacional. Dessa forma, conforme assinalam Adrião e Oliveira (2007), a atuação da União 

aproxima-se menos do texto constitucional, em seu artigo 210, como uma forma de assegurar 

formação básica comum através de conteúdos mínimos, e mais do artigo 4º, IX da LDB de 

1996, como um exercício para construir padrões mínimos de qualidade de ensino definidos 

como a variedade e quantidade mínimas e indispensáveis ao desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem pelo aluno.   

Os conteúdos, habilidades e valores a serem oferecidos para construir padrões 

mínimos de qualidade de ensino não apresentam consenso, assim como acontece com a 

obrigatoriedade do ensino gratuito. Sendo assim, os objetivos da educação podem variar 

desde o estímulo ao desenvolvimento da personalidade individual, passando pelo incremento 

do conhecimento e da cultura em geral e chegando até a inserção do indivíduo no mundo. 

Assim, “ressalvado o óbvio e necessário à leitura, à escrita, à aritmética e aos rudimentos das 

novas linguagens informacionais, não há acordo sobre o que deve representar o mínimo a ser 

oferecido à maioria” (ADRIÃO, OLIVEIRA, P. 33, 2007).  

O objetivo do ensino fundamental, conforme o artigo 32 da LDB de 1996, resta 

caracterizado pela formação básica do cidadão, que se dará mediante o cumprimento de 

alguns requisitos, como: o pleno domínio da leitura, da escrita e cálculo; a compreensão do 

ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; a aquisição de conhecimentos, habilidades e a formação de atitudes e 

valores; o fortalecimento dos laços de família, de solidariedade humana e da tolerância 

recíproca em que se assenta a vida social. Assim, em face do complexo conjunto de requisitos 

à formação do cidadão, previsto no texto legal, percebe-se o tamanho do desafio em torno da 

elaboração dos currículos escolares.  
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3.5.1 Indicações curriculares nas LOM 

O exame das indicações curriculares constantes nas LOM dos municípios fluminenses 

foi organizado de acordo com temas relacionados ao texto da Constituição Federal de 1988 e 

em relação à LDB de 1996; sendo, também, avaliados os aspectos relativos ao currículo que 

apareceram com maior freqüência. Desse modo, emergiram dos textos municipais dois 

referenciais de análise: finalidade da educação e conteúdos curriculares. 

A finalidade da educação visando ao pleno desenvolvimento da pessoa está prevista no 

artigo 206 da Carta Magna de 1988 e encontra-se relacionada a duas diretrizes, a saber: 

preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nessa mesma medida, 

em consonância com o texto constitucional, enquadraram-se os municípios de Campos dos 

Goytacazes (art. 216), Cordeiro (art.275, inc. I e VII), Natividade (art. 162), Nova Friburgo 

(art. 287) e Rio de Janeiro (art. 320, inc. I e II). De maneira pendente à formação do cidadão 

calcada na afirmação do pluralismo cultural e na eliminação da discriminação para 

convivência em uma sociedade solidária, requerendo, assim, a construção de um currículo 

multicultural, posicionaram-se os municípios de Cachoeiras de Macacu (art. 294), Duque de 

Caxias (art. 90), Piraí (art. 203), São Gonçalo (art. 163) e São João do Meriti. Já os 

municípios de Angra dos Reis (art. 237) e Arraial do Cabo (art. 215) estipularam como fim 

educacional a formação de um cidadão com capacidade de elaboração e de reflexão crítica da 

realidade. Neste mesmo desiderato, porém de modo mais denodado, posicionou-se o 

município de Volta Redonda (art. 420), ao prever que a educação deverá contribuir para a 

configuração de um horizonte histórico no qual as relações de dominação desapareçam; o que 

confere grande complexidade e responsabilidade ao processo de seleção e elaboração de seus 

currículos escolares. 

Os conteúdos curriculares aparecem no artigo 210 do texto constitucional de forma 

restrita, nomeados por currículos mínimos, de maneira a assegurar formação básica comum e 
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respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. De forma complementar, a 

LDB de 1996, em seu artigo 26, prevê que a base nacional curricular comum, deve ser 

acrescida por uma parte diversificada, de acordo com as características locais. Nessa 

perspectiva, os municípios de Areal (art. 197), Cachoeiras de Macacu (art. 305), Niterói (art. 

238), Petrópolis e São João da Barra (art. 174) prescreveram que os currículos escolares serão 

adequados às peculiaridades do municípios, devendo ser valorizados seus patrimônios 

histórico, artístico, cultural e ambiental. De maneira ampla, foram previstos diversas temas 

aos currículos escolares; assim, os municípios de Cachoeiras de Macacu (art. 307, § 1º), 

Cordeiro (art.285, § 2º), Nova Friburgo (art.298, § 2º) e São João do Meriti (art. 125, § 1º) 

introduziram conteúdos como: direitos humanos, defesa civil, ecologia e meio ambiente, 

normas de trânsito, estudos fluminenses, direito do consumidor, sexologia, higiene e 

profilaxia, técnicas agrícolas, efeitos de drogas, álcool e tabaco; enquanto que outros deram 

maior enfoque a determinado conteúdo de importância local, é o caso de Angra dos Reis (art. 

236) com turismo e pesca, Campos dos Goytacazes (art. 220) com a orientação sexual de 

caráter científico, Areal (art. 189) e Rio de Janeiro (art. 332, § 2º) enfatizando a ecologia e 

Campos dos Goytacazes (art. 221), Duque de Caxias (art. 97, § 1º), Piraí (art. 207) e São João 

da Barra (art.190) ao introduzirem a história do município no currículo escolar.  

Há conteúdos que já foram desenvolvidos em seções anteriores, como, por exemplo, 

educação física, na relação entre o público e privado e segurança para o trânsito, dentro do 

regime de colaboração e por isso não serão tratadas na presente seção, enquanto que outros, 

tendo em vista a prescrição constitucional ou a freqüência de aparições nos textos das LOM, 

serão aqui apresentados; é o caso do ensino religioso, da língua portuguesa e da formação 

cívica.  

No caso do ensino religioso, a Constituição Federal de 1988 prescreve, em seu artigo 

210, § 1º, que constituirá disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino 
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fundamental e terá matrícula facultativa. Dessa maneira, limitaram-se aos preceitos 

constitucionais os municípios de Areal (art. 189, parágrafo único), São João do Meriti (art. 

122) e Volta redonda (art.427); enquanto que os municípios de Angra dos Reis (art. 250, § 

2º), Belford Roxo (art. 165, § 1º), Cachoeiras de Macacu (art. 307§ 3º), Campos dos 

Goytacazes (art. 222), Natividade (art. 173, § 1º), Porciúncula (art. 105), acrescentaram que 

tal ensino será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno ou de seus pais; já os 

municípios de Arraial do Cabo (art. 221) e Niterói garantiram atividade alternativa aos alunos 

não matriculados no ensino religioso.  

Em relação à língua portuguesa, consta do texto constitucional, no artigo 210, § 2º, 

que o ensino fundamental regular será ministrado em tal língua, assegurada às comunidades 

indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de 

aprendizagem. Então, os municípios de Belford Roxo (art. 165, § 2º), Nova Friburgo (art. 

289) e Natividade (art. 173, § 2º) acompanharam a prescrição constitucional no tocante à 

língua portuguesa, não fazendo qualquer menção a questão indígena.  

No que diz respeito à formação cívica, foi identificada a obrigatoriedade às práticas de 

hasteamento da Bandeira Nacional e Cântico do Hino Nacional nas LOM dos municípios de 

Areal (art. 202), Niterói (art. 242), Petrópolis (art.148, § 6º) e Piraí (art. 217); havendo, assim, 

necessidade de maiores especificações, no que diz respeito a tal formação, dentro do currículo 

escolar. 

No próximo capítulo, temos a conclusão, que propicia uma visão geral do estudo; 

porém, antes será apresentado um quadro elucidativo com algumas prescrições municipais 

relevantes, segundo as categorias de análise.  
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Quadro 2: Prescrições municipais segundo categorias analisadas 

MUNICÍPIOS PRESCRIÇÕES CATEGORIAS 
Angra dos Reis (art. 245, § 
1º)  
 Niterói (art. 233, § 1º)   
 

Cooperação com o Estado e União 
para implantação e desenvolvimento 
do nível superior, através da cessão 
de espaço físico adequado e 
mediante promoção do 
desenvolvimento das universidades 
locais 

Regime de 
Colaboração 

Piraí (art. 9º, VII) 
 

Prevê uma possível atuação no 
ensino superior, porém utiliza as 
terminologias ensino de 1º e 2º 
graus, que foram extintas pela atual 
LDB. 

Duque de Caxias (art. 94, § 
2º) 
Volta redonda 
São Gonçalo (art. 164)  
Rio de Janeiro (art.323, § 2º)  
 

Prescreve a dotação prioritária, com 
sub-vinculação de 5% e 10% do 
orçamento educacional para o 
atendimento educacional 
especializado aos portadores de 
deficiência 

Financiamento 
da Educação 

Petrópolis (art.149) e 
São Gonçalo (art.171)  
 

Alteração de percentual, uma vez 
que possuíam originalmente a 
alíquota mínima de 35% para 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino e diminuíram-na 
posteriormente.   

Petrópolis (art. 215) 
Piraí (art. 265) 
Porciúncula (art. 9°, D.T.)  
 

Prescreveram que, nos dez primeiros 
anos da CF de 1988, aplicariam pelo 
menos 50% dos recursos para 
eliminar o analfabetismo e 
universalizar o ensino fundamental, 
nos moldes da determinação do 
artigo 60 das disposições transitórias 
da mesma constituição. Porém, este 
artigo já foi alterado por duas vezes e 
contém, atualmente, prescrição 
diversa da anterior, a saber: “os 
municípios destinaram parte dos 
recursos à manutenção e 
desenvolvimento da educação básica 
e à remuneração condigna dos 
trabalhadores da educação” 

Piraí (art. 215, § 1º) 
Rio de Janeiro (art.323, § 1º) 
São Gonçalo (art. 171, § 2º) 
São João do Meriti (art. 123, 
parágrafo único)  
 

Estabeleceram a priorização no 
atendimento das necessidades do 
ensino obrigatório, conforme foi 
estabelecido pelo art. 212, § 3º, da 
Constituição Federal de 1988; 
porém, atualmente, tal priorização é 
referente à universalização, garantia 
de padrão de qualidade e equidade, 
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conforme redação da Emenda 
Constitucional nº 59. 

Duque de Caxias (art. 93 inc. 
IV)  
 

Condiciona a autorização para 
funcionamento do estabelecimento 
privado a reserva de percentual para 
educando excedente da rede pública; 
estabelecendo a gratuidade ao 
educando excedente da rede pública 
em até 10% (dez por cento) do corpo 
discente do estabelecimento, se este 
não possuir fins lucrativos, e 5% 
(cinco por cento) para os demais 
estabelecimentos privados.   Público e 

Privado Porciúncula (art. 94, § 2º e 
art. 102) 
São João do Meriti (art. 121, 
parágrafo único) 
 
 

Prescreveram, de maneira paradoxal, 
a destinação exclusiva dos recursos 
públicos à rede pública e, ao mesmo 
tempo, autorizaram repasse desses 
recursos ao setor privado. 
 

São João do Meriti (art.120)  
 

Estabelece a Constituição Estadual 
como diploma legal disciplinador 
das exigências para o funcionamento 
das instituições privadas no 
município.  

Arraial do Cabo (art. 218)  
 

Estabelece uma extensa lista de 
garantias aos professores, ao longo 
de nove incisos da sua LOM, dentre 
elas, a de afastamentos para 
permanentes atualizações, sem perda 
de remuneração. 

Valorização e 
Formação 
Docente 

Volta Redonda (art. 420)   
 

Prevê como fim educacional a 
formação de um cidadão com 
capacidade de elaboração e de 
reflexão crítica da realidade e que a 
educação deverá contribuir para a 
configuração de um horizonte 
histórico no qual as relações de 
dominação desapareçam. 

Indicações 
Curriculares 
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4. CONCLUSÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 legitimou o princípio da descentralização ao promover 

transferências de decisões, funções e recursos do Executivo federal para os Municípios, que 

acabaram sendo consagrados como entidades estatais integrante da federação. Dessa forma, 

tais entidades adquiriram a capacidade de normatização e passaram a se organizar por 

intermédio de lei orgânica própria; legislando sobre temas definidos pelo texto constitucional, 

dentre outros, acerca da educação.    

Nesse sentido, o presente estudo objetivou compreender o processo de 

descentralização da educação nacional a partir da análise sobre a articulação entre os 

dispositivos educacionais da norma jurídica constitucional com os dispositivos educacionais 

das leis orgânicas de alguns municípios fluminenses. Então, buscou-se entender de que forma 

tais municípios recepcionaram, ampliaram ou mesmo inovaram as prescrições educacionais 

constantes da Constituição Federal de 1988, da atual Lei de Diretrizes e Bases da educação e 

das demais leis que disciplinam a educação brasileira como um todo. Para tanto, foram 

construídas cinco categorias de análise, a saber: regime de colaboração, financiamento da 

educação, o público e o privado na educação, valorização e formação docente, além de 

indicações curriculares. 

A institucionalização do regime de colaboração pelos municípios pesquisados foi 

observada dentro de parâmetros de complementação, de estagnação, de submissão, de 

condição e de restrição. Desse modo, enquanto que alguns municípios conferem determinada 

importância e complexidade ao tema, direcionando tal organização a lei complementar, outros 

apresentam praticamente a cópia do art. 211 da Constituição Federal, sem maiores 

especificações sobre a instituição de tal regime. Também, há posicionamento de submissão às 

diretrizes e bases fixadas pela legislação federal e estadual, bem como posturas condicionais, 
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em que a celebração de convênios de colaboração com o Estado ou com a União depende de 

autorização prévia; o que sugere determinada autonomia administrativa em âmbito municipal. 

Por fim, apresentaram-se os posicionamentos restritivos, uma vez que limitam o regime de 

colaboração às esferas municipais e estaduais; demonstrando, assim, maior responsabilização 

em âmbito regional. 

A principal prescrição nas LOM no que se refere ao financiamento educacional, diz 

respeito à vinculação constitucional de recursos à educação, em que, consoante o art. 212 da 

Constituição Federal de 1988, os municípios devem destinar no mínimo 25% (vinte e cinco 

por cento) de suas receitas para a manutenção e desenvolvimento do ensino; assim, em tal 

alíquota, posicionaram-se a maior parte dos municípios analisados, porém, alguns municípios 

elevaram suas alíquotas mínimas para 27% (vinte e sete por cento), 30% (trinta por cento) e 

até 35% (trinta e cinco por cento) da vinculação orçamentária; o que sugere, 

progressivamente, um maior comprometimento com a educação municipal.  

Outra prescrição relevante diz respeito às priorizações; esta acaba por evidenciar o 

descompasso e a desatualização das LOM em relação ao texto constitucional, tanto na 

determinação do artigo 60 das disposições transitórias, que estabelecia a eliminação do 

analfabetismo e agora versa sobre manutenção e desenvolvimento da educação básica, quanto 

no art. 212, § 3º, que priorizava o atendimento as necessidades do ensino obrigatório, mas 

atualmente prioriza a universalização e a garantia de padrão de qualidade; sendo certo que tais 

atualizações não constam no texto das LOM. Em relação às sub-vinculações, detectou-se por 

parte de alguns municípios uma dotação prioritária que varia de 5% a 10% do orçamento 

educacional para ser destinado à educação especial; assim como, a previsão de 2% da 

arrecadação para espaços destinados a recreação, lazer ou atividades físicas.  
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Por derradeiro, em relação à prestação de contas, alguns municípios estabeleceram 

como mecanismo de controle a publicação de relatório anual referente à execução financeira 

das despesas com educação, enquanto outros prescreveram a publicação de relatório mensal; 

sendo previsto ainda, a divulgação de tal aplicação em jornais de circulação na região; o que 

possibilita, em tese, um melhor acompanhamento por parte da sociedade, no que diz respeito à 

execução orçamentária dos gastos em educação. 

A relação entre o público e o privado constante dos conteúdos das LOM fluminenses 

foi concebida a partir alguns temas relacionados ao texto da Constituição Federal de 1988; 

como, por exemplo, princípios de ensino, autorização para funcionamento e destinação de 

recursos às instituições privadas.  

Em relação aos princípios de ensino, positivados no inciso III do artigo 206 da CF de 

1988, prevendo o pluralismo de idéias, concepções pedagógicas e da coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino, pode-se afirmar que o texto constante das LOM é 

praticamente cópia do texto constitucional, ocorrendo pequenas variações em relação à 

formulação do dispositivo legal originário.  

No que diz respeito à autorização de funcionamento das instituições privadas, 

evidenciou-se, no conteúdo das LOM, algumas variações em relação ao órgão competente; 

assim, conferiu-se atribuição de forma genérica ao Poder Público, ou de modo amplo, aos 

órgãos competentes, mas, também, restringiu-se a atribuição de autorizar e avaliar ao Poder 

Público Municipal, bem com condicionou-se a atuação do Poder Público às normas dos 

Conselhos federal, Estadual e Municipal de Educação.  

Já a destinação de recursos públicos às escolas comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas, contemplada pelo artigo 213 da Constituição Federal, foi rechaçada por alguns 



 76

municípios, que estabeleceram destinação exclusiva dos recursos públicos para a rede pública; 

porém, outros possibilitaram tal destinação, inclusive estabelecendo percentuais para o 

repasse; o que possibilita a drenagem de recursos públicos para o setor privado. Ainda, 

paradoxalmente, posicionaram-se dois municípios, que prescreveram destinação exclusiva dos 

recursos públicos à rede pública e, ao mesmo tempo, autorizaram repasse desses recursos ao 

setor privado; o que já deveria ter sido objeto de reparação legal.  

A regulamentação educacional constante das Leis Orgânicas Municipais Fluminenses, 

no que diz respeito à valorização e formação docente, evidenciou pouca variabilidade em 

relação ao texto constitucional, tanto no que tange ao ordenamento dos princípios de ensino, 

quanto entre as próprias LOM; estas, algumas vezes, apresentam prescrições que são 

praticamente cópias uma das outras.  

Também, percebeu-se, recorrentemente, a previsão de propostas para formação 

docente, que visam ao desenvolvimento de treinamentos e capacitações, sem maiores 

especificações legais em relação à implementação de tais procedimentos; o que sugere a ação 

de controle dos professores pelos órgãos administrativos do sistema, mediante proposições de 

palestras e estudo de textos ou, simplesmente, uma melhoria da capacidade técnica. Dessa 

forma, os municípios fluminenses analisados demonstram-se desatualizados em relação aos 

novos conceitos de formação docente, notadamente, de formação continuada; bem como não 

propiciaram maiores inovações, tendo em vista uma efetiva profissionalização do magistério 

rumo à valorização docente. 

A avaliação das indicações curriculares constantes nas LOM dos municípios 

fluminenses foi norteada pelos conteúdos curriculares e pela finalidade da educação. Esta 

última, nos moldes do artigo 206 da Carta Magna de 1988, encontra-se relacionada ao preparo 

para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho; destarte, alguns municípios 
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apresentaram mera cópia do texto constitucional, enquanto outros prescreveram a formação 

do cidadão calcada na afirmação do pluralismo cultural e na eliminação da discriminação, 

para convivência em uma sociedade solidária; também, detectou-se a previsão de uma 

educação focada na formação de um cidadão com capacidade de elaboração e de reflexão 

crítica da realidade e até como forma de contribuição para a configuração de um horizonte 

histórico no qual as relações de dominação desapareçam; o que confere grande complexidade 

e responsabilidade ao processo de seleção e elaboração de seus currículos escolares.  

Em relação aos conteúdos curriculares, a LDB de 1996, em seu artigo 26, prevê que a 

base nacional curricular comum, prevista no artigo 210 do texto constitucional, deve ser 

acrescida por uma parte diversificada, de acordo com as características locais; Desse modo, 

alguns municípios priorizaram a valorização de seus patrimônios histórico, artístico, cultural e 

ambiental; mas também, foram introduzidos conteúdos curriculares mais amplos, como: 

direitos humanos, defesa civil, ecologia e meio ambiente, normas de trânsito, estudos 

fluminenses, direito do consumidor, sexologia, higiene e profilaxia, técnicas agrícolas, efeitos 

de drogas, álcool e tabaco; já, outros municípios deram enfoque específico a determinado 

conteúdo de importância local, como turismo, pesca, orientação sexual e ecologia.  

Por fim, a partir de um entendimento mais amplo sobre a educação nas Leis Orgânicas 

Municipais Fluminenses, pode-se afirmar que tais diplomas legais apresentam algumas 

inovações e especificações, bem como consideram timidamente às suas peculiaridades locais 

e até ampliam a responsabilidade educacional para âmbito municipal; porém, na maioria das 

vezes, percebeu-se a existência de cópias do texto constitucional e das próprias LOM, assim 

como a presença considerável de prescrições desatualizadas, tanto juridicamente quanto 

academicamente. Tais levantamentos sugerem a importância de uma revisão pelo poder 

legislativo municipal, objetivando instituir uma reforma parcial dos dispositivos educacionais 

das Leis Orgânicas Municipais pesquisadas.  
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

Quadro 1: Data de criação das LOM por município 
 

Município LOM 
 
ANGRA DOS REIS 

 
Lei Orgânica Municipal de Angra dos Reis de 04 de 
Abril de 1990 

AREAL Lei Orgânica Municipal de Areal de 24 de janeiro de 
1995 

ARRAIAL DO CABO Lei Orgânica Municipal de Arraial do Cabo de 5 de 
abril de 1990 

BELFORD ROXO Lei Orgânica Municipal de Belford Roxo, de 13 de 
agosto de 1993 

CACHOEIRAS DE MACACU Lei Orgânica Municipal de Cachoeiras de Macacu de 
05 de outubro de 1988 

CAMPOS DOS GOYTACAZES Lei Orgânica do Municipal de Campos dos 
Goytacazes de 28 de março de 1990 

CORDEIRO Lei Orgânica Municipal de Cordeiro de 05 de abril de 
1990 

DUQUE DE CAXIAS Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias de 5 
de abril de 1990 

NATIVIDADE Lei Orgânica Municipal de Natividade de 05 de abril 
de 1990 

NITERÓI Lei Orgânica Municipal de Niterói de 4 de abril de 
1990 

NOVA FRIBURGO Lei Orgânica do Município de Nova Friburgo de 5 de 
abril de 1990 

NOVA IGUAÇU Lei Orgânica Municipal de Nova Iguaçu de 30 de 
maio de 1990 

PETRÓPOLIS Lei Orgânica Municipal de Petrópolis de 5 de abril de 
1990 

PIRAÍ Lei Orgânica do Municipal de Piraí de 04 de abril de 
1990 

PORCIÚNCULA Lei Orgânica do Município de Porciúncula de 04 de 
abril de 1990 

RIO DE JANEIRO Lei Orgânica Municipal do Rio de Janeiro de 5 de 
abril de 1990 

SÃO GONÇALO Lei Orgânica Municipal de São João da Barra de 14 de 
abril de 1990 

SÃO JOÃO DA BARRA Lei Orgânica Municipal de São João da Barra de 05 de 
abril de 1990 

SÃO JOÃO DO MERITI Lei Orgânica do Município de São João de Meriti de 
05 de abril de 1990 

VOLTA REDONDA 
 

Lei Orgânica Municipal de Volta Redonda de 05 de 
Abril de 1990 
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ANEXO II 
 

 
ANGRA DOS REIS 
 
DA POLÍTICA EDUCACIONAL 
 
Artigo 236 - O Poder Executivo, no âmbito de sua competência, incluirá no currículo escolar 
da rede de ensino municipal as seguintes matérias: 
I - noções básicas de turismo; 
II - noções básicas de agricultura e pesca; 
III - noções de ecologia, de defesa do meio ambiente e de trânsito; 
IV - estudo da história, geografia e economia do município; e 
V - história dos índios e dos negros nesta região. 
§ 1º - A implantação do que trata este artigo far-se-á considerando-se a devida divisão no 
conteúdo programático das diversas séries do ensino fundamental. 
§ 2º - Para atender o que dispõe este artigo o Poder Executivo, por seus órgãos de 
competência,promoverá: 
a) curso de formação especial visando a habilitação dos professores; 
b) ciclos de estudos e outros eventos com a participação da comunidade e, em especial, de 
professores, alunos, grupos culturais ecológicos e de historiadores. 
§ 3º - Através de palestras e cursos extra-curriculares serão propiciados aos alunos de 5ª 
(quinta) à 8ª (oitava) séries a informação, orientação e debates de temas ligados à sexo. 
 
Artigo 237 - A educação enquanto direito de todos é um dever do poder público e da família, 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e deve ser baseada nos princípios da 
democracia, da liberdade de expressão, da solidariedade e do respeito aos direitos humanos, 
visando constituir-se em instrumento do desenvolvimento da capacidade de elaboração e de 
reflexão critica da realidade. 
 
Artigo 238 - O ensino na rede municipal será ministrado com base no seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantindo , na forma da lei, plano de carreira 
para o magistério público; 
VI - gestão democrática do ensino, garantida a participação de representante da comunidade 
através do conselho da escola; e 
VII - garantia do padrão de qualidade. 
Parágrafo único - Para efeito do "caput" deste artigo, observa-se-ão os demais incisos 
enumerados 
no artigo 304 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Artigo 239 - o Município manterá e organizará, em regime de colaboração, seu sistema de 
ensino próprio, considerando-se as necessidades locais de educação e a qualificação para o 
trabalho, respeitadas as diretrizes e as bases fixadas pela legislação federal e as disposições 
suplementares da legislação estadual pertinente. 
§ 1º - Para efeitos deste artigo será organizado o Conselho Municipal de Educação, com 
competência no âmbito do Município, regulamentado na forma da lei. 
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§ 2º - Serão garantidas as eleições diretas para as diretoras das escolas municipais, com a 
participação do corpo docente, dos servidores lotados na escola, do corpo discente a partir da 
quinta série e dos pais ou responsáveis até a quarta série, na forma da lei. 
 
Artigo 240 - O Município, aplicará, anualmente, na área da Educação nunca menos que 25% 
(vinte e cinco por cento) da receita resultante de impostos, compreendida inclusive a 
proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
Artigo 241 - O sistema de ensino do Município, além do previsto em lei, compreenderá 
obrigatoriamente o seguinte. 
I - serviço de assistência educacional, que assegure condições de eficiência escolar aos alunos 
necessitados, compreendendo garantia de cumprimento da obrigatoriedade escolar, mediante 
auxílio para aquisição de material escolar, transporte, vestuário e alimentação; 
II - entidades que congreguem professores e pais de alunos com objetivo de colaborar para 
funcionamento eficiente de cada estabelecimento de ensino. 
 
Artigo 242 - O poder público assegurará o atendimento, aos portadores de deficiência física e 
mental, na rede oficial, ou mediante o estabelecimento de convênios com instituições. 
Parágrafo único - Ao educando, portador de deficiência física ou mental, assegurar-se-á o 
direito de matricula na escola municipal, datada de classe especial, mais próxima de sua 
residência 
 
Artigo 243 - A não oferta, ou a oferta insuficiente do ensino obrigatório e gratuito, pelo poder 
público, importará responsabilidade da autoridade competente, nos termos da lei. 
 
Artigo 244 - Compete ao Poder Executivo recensear, periodicamente, as crianças em idade 
escolar, com a finalidade de orientar a política de expansão da rede pública e a elaboração do 
plano municipal de educação. 
 
Artigo 245 - O Município, no que couber, contribuirá para o disposto no Artigo 308 da 
Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
§ 1º - Havendo condições, o Município poderá ceder o espaço físico adequado, terreno ou 
prédio, para a implantação de ensino superior. 
§ 2º - A interiorização referida naquele artigo, poderá ser feita mediante cursos de expansão 
de universidade e faculdades. 
§ 3º - Fica resguardado o direito de instalação de universidade e faculdade, na forma da lei. 
§ 4º - Para o disposto neste artigo, o município poderá oferecer, na forma da lei, condições 
que propiciem a implantação do terceiro grau, mediante fundação. 
 
Artigo 246 - O dever do Município com a educação, será efetivado mediante a garantia de: 
I - oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram 
acesso na idade apropriada; 
II - atendimento gratuito às crianças na faixa etária de zero a seis anos, em creches e pré-
escolas, definido por política educacional, no âmbito do órgão público municipal competente; 
Parágrafo único - Entende-se por creche uma instituição social com função de educação, 
guarda, assistência social, alimentação, saúde e higiene, e atendimento por equipe de 
formação interdisciplinar. 
 
Artigo 247 - O Município garantirá a educação não diferenciada para os alunos, eliminando 
práticas discriminatórias, não só nos currículos escolares, como no material didático. 
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Parágrafo único - Fica vedada aos educadores municipais qualquer tipo de discriminação 
religiosa aos alunos, sendo facultativo o direito de todos os estudantes seguir os ensinamento 
de religião. 
 
Artigo 248 - O Município, na elaboração de seus planos de educação, incluirá atividades de 
iniciação e prática profissionais, tendo em vista as características sócio-econômicos e 
culturais regionais e a carga curricular oficial, objetivando a formação para o trabalho e 
promover o respeito dos valores e do primado para o trabalho. 
 
Artigo 249 - O Município, no âmbito de sua competência, incentivará o setor empresarial a 
manter creches e pré-escolas para os filhos dos seus trabalhadores, desde o nascimento até aos 
seis anos de idade, na forma que a lei dispuser. 
 
Artigo 250 - O ensino religioso, de freqüência facultativa, componente e integrante do plano 
curricular evidenciará o sentido existencial do ser humano em relação a si mesmo, aos outros, 
ao mundo, na busca do seu sentido único, fazendo a síntese entre ciência, cultura e fé. 
§ 1º - Os professores do ensino religioso, serão submetidos a concurso de provas e títulos com 
a participação de representantes das entidades religiosas, conforme seu credos. 
§ 2º - O ensino religioso constará, dos horários normais das escolas municipais, respeitando a 
opção religiosa dos educandos. 
 
 
 
AREAL 
 
Da Política da Educação 
 
Art. 183 – A educação, direito de todos e dever do Município e da família, serápromovida e 
incentivada com a participação da sociedade, visando o plenodesenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania, aprimoramento da democracia e dos direitos humanos, 
eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação, qualificação para o trabalho e 
convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana. 
Parágrafo Único – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I – igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III – pluralismo de idéias e coexistência de instituição pública e privada de ensino; 
IV – gratuidade de ensino público municipal, em todos os níveis; 
V – valorização do profissional de ensino, na forma da lei e instituição de plano de carreira 
para o magistério; 
VI – implantação de programas suplementares de alimentação, assistência a saúde e material 
didático escolar; 
VII – implantação de Sistema de passagem escolar, nos ônibus, para os alunos da rede oficial 
do Município; 
VIII – oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do educando. 
 
Art. 184 – A participação da comunidade se dará através de deliberação do Conselho 
Municipal de Educação, dos Conselhos Escolares e das entidades civis envolvidas com a 
educação. 
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Parágrafo Único – A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho 
Municipal de Educação e dos Conselhos Escolares. 
 
Art. 185 – O Município manterá prioritariamente: 
I – a educação infantil e o ensino fundamental, com o estabelecimento progressivo do turno 
único; 
II – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 
III – ensino noturno, regular, adequado as condições do educando; 
IV – o segundo segmento do primeiro grau onde se fizer necessário; 
V – políticas de educação para segurança no trânsito em articulação com o Estado. 
 
Art. 186 – A educação infantil abrangerá as classes de pré-escolar e creches, e o ensino 
fundamental abrangerá as classes seriadas e multisseriadas do primeiro e do segundo 
segmentos do primeiro grau, regulamentados pelas Leis, em regime diurno e noturno, 
constituindo responsabilidade prioritária do Município, não excluindo, quando necessária, a 
ação direta em assistência técnica e financeira da União e do Estado. 
Parágrafo Único – Os educadores e especialistas que atuarão nas creches e pré-escolar 
serão formados em cursos especializados, de nível médio ou superior e o seu ingresso 
será estabelecido pela legislação vigente. 
 
Art. 187 – O Município garantirá as pessoas deficientes o direito a assistência educacional 
gratuita e obrigatória, na educação de primeiro grau, sem limites de idade, garantindo 
inclusive, o acesso aos materiais e equipamentos necessários a reabilitação. 
 
Art. 188 – O escotismo poderá ser considerado como método complementar da educação, 
merecendo o apoio dos órgãos do Município. 
 
Art. 189 – Serão conteúdos significativos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a 
formação básica comum, o respeito aos valores culturais e artísticos locais, regionais e 
nacionais, enfatizando a ecologia e a formação cívica. 
Parágrafo Único – O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
 
Art. 190 – O Município oferecerá quando necessário, serviços de apoio especializados para 
atender as peculiaridades da clientela de educação especial em sistema de pólos específicos. 
 
Art. 191 – A lei estabelecerá o Plano municipal de Educação que terá a duração bianual, 
visando a articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração 
das ações do Poder Público que conduzam a: 
I –irradiação do analfabetismo; 
II – universalização do atendimento escolar; 
III – melhoria da qualidade de ensino; 
IV – formação para o trabalho; 
V – promoção artística, científica e tecnológica do Município. 
 
Art. 192 – O Município aplicará no mínimo 25% (vinte cinco por cento) de sua receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
Parágrafo Único – A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade no atendimento 
as necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Municipal de Ensino. 
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Art. 193 – A implantação de novas escolas urbanas e rurais da municipalidade se fará 
mediante recenseamento escolar in loco. 
 
Art. 194 – Compete ao Poder Público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-
lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela sua freqüência a escola. 
 
Art. 195 – O Poder Executivo submeterá a aprovação da Câmara Municipal, no prazo de 
180 (cento e oitenta) dias, contados da vigência desta Lei, Projeto de Lei, estruturando o 
Sistema Municipal de Ensino, que conterá, obrigatoriamente, a organização 
administrativa e técnico-pedagógica do órgão municipal de Educação, bem como, 
projetos de leis complementares que instituirão: 
I – o plano de carreira do magistério municipal; 
II – o Estatuto do Magistério Municipal; 
III – a organização da gestão democrática do ensino público municipal; 
IV – o Plano Municipal Plurianual de Educação. 
 
Art. 196 – Ao professor público municipal serão assegurados o treinamento, a reciclagem e a 
atualização, na área pedagógica, para garantir a qualidade do ensino. 
 
Art. 197 – Os currículos escolares serão adequados as peculiaridades do Município e 
valorizarão seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 
 
Art. 198 – É facultada a utilização das instalações dos estabelecimentos de ensino, para 
atividades das associações com fins de estudos, bem como para reuniões de interesse da 
comunidade. 
Parágrafo Único – A utilização das instalações de que trata este artigo, dependerá de 
regulamentação da Secretaria de Educação. 
 
Art. 199 – A gestão democrática do ensino público, na forma da Lei, atenderá as seguintes 
diretrizes: 
I – Participação da sociedade na formação da política educacional e no acompanhamento de 
sua execução; 
II – criação de mecanismo para prestação dos recursos destinados a educação; 
III – participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através do funcionamento do 
Conselho Comunitário, em todas as unidades escolares, com o objetivo de acompanhar o 
nível pedagógico da escola, segundo normas dos Conselhos Estadual e Municipal de 
Educação. 
Art. 200 – Os membros do Magistério Público não poderão ser afastados do exercício da 
regência de turma, salvo para ocupar funções de direção ou de chefia, exclusivamente na 
estrutura da Secretaria de Educação do Município 
 
Art. 201 – Será obrigatório a consulta do colegiado das escolas da rede municipal na 
formulação da lista de materiais escolares para cada ano letivo, sempre que possível, 
utilizando-se livros do ano anterior, caso não sejam distribuídos esses materiais gratuitamente 
pelo Poder Público Municipal. 
 
Art. 202 – Nas escolas públicas e particulares do Município são obrigatórios o hasteamento 
solene da Bandeira Nacional durante o ano letivo, diariamente, e o cântico 
do Hino Nacional. 
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ARRAIAL DO CABO 
 
Da Educação 
 
Art. 215- A educação, enquanto direito de todos é um dever do Estado e da sociedade, visa ao 
pleno desenvolvimento da pessoa e formação do cidadão, e deve ser baseada nos 
princípios da democracia, da liberdade de expressão, de solidariedade e de respeito aos 
direitos humanos, visando constituir-se em instrumento de desenvolvimento da capacidade de 
elaboração e de reflexão crítica da realidade. 
 
Art. 216- A Educação será regida pelos fins e princípios dos Artigos 205 e 206 da 
Constituição Federal, complementados pelos fins e princípios dos Artigos 303 e 304 da 
Constituição Estadual. 
Parágrafos Único- A gestão democrática do ensino atenderá às seguintes diretrizes, além 
das constantes do inciso VI do Artigo 304 da Constituição Estadual: 
I - liberdade de organização dos diversos segmentos da comunidade escolar, garantindose a 
utilização dos estabelecimentos sociais da comunidade; 
II - participação de representantes dos diversos segmentos da comunidade escolar, através dos 
órgãos colegiados, na elaboração do Regimento Interno da unidade escolar; 
III - eleições diretas, na forma da Lei, para as funções de direções em todas as unidades 
escolares da rede municipal de ensino, com a participação de todos os segmentos da 
comunidade escolar ( professores, funcionários não docentes, alunos e responsáveis dos 
alunos); 
IV - os critérios para eleições de direção nas unidades escolares da rede municipal de ensino, 
bem como a duração do mandato, serão definidos conjuntamente com a entidade 
representativa dos profissionais de educação e a Secretaria Municipal de Educação; 
V - participação de estudantes, professores, pais e funcionários no processo administrativo 
pedagógico, através de conselhos comunitários em todas as unidades escolares. 
 
Art. 217- A assistência técnica e financeira que a Prefeitura venha a receber do Estado e 
União não poderá consistir na cessão de servidores estaduais ou federais a escolas ou órgãos 
municipais, nem na prestação de serviços, como merenda e outros, pela Prefeitura a órgãos e 
escolas estaduais ou federais. 
Parágrafo Único- A celebração de convênios de assistência técnica e financeira pela Prefeitura 
com o Estado ou a União será precedida de consulta prévia à entidade de trabalhadores em 
educação, que fiscalizarão a implementação de tais convênios. 
 
Art. 218- O Estatuto e o Plano de Carreira do Magistério Público Municipal serão elaborados 
com a participação de entidades representativas desses trabalhadores, garantindo: 
I - piso salarial único para todo o magistério, de acordo com o grau de formação; 
II - condições plenas de reciclagem e atualização permanentes com direito a afastamento 
das atividades docentes sem perda das remunerações; 
III - progressão funcional na carreira, baseada na titulação, independente do nível em que 
trabalha; 
IV - proventos de aposentadoria revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre 
que se modificar a remuneração dos servidores em atividades, sendo também estendidos 
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aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em 
atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou da reclassificação do cargo ou 
função que se deu a aposentadoria; 
V - concurso público para o provimento de cargos; 
VI - estabilidade no emprego, independente do regime jurídico, sendo vedada às instituições a 
dispensa imotivada; 
VII - o pagamento de vale-transporte a trabalhadores de ensino que trabalhem em escolas 
onde há transportes coletivos freqüentes ou o oferecimento de transporte especial a 
trabalhadores de ensino que trabalhem em escolas rurais ou de difícil acesso; 
VIII - será criado num prazo de até 90 dias, a contar da promulgação desta Lei, o Plano de 
Cargos e Salários do Magistério; 
IX - ficarão os órgãos de educação do município obrigados a promover regularmente cursos 
de atualização e aperfeiçoamento para todo o pessoal do Quadro Permanente da Educação. 
 
Art. 219- O Município, na elaboração de seu Plano de Educação, anual, levará em conta 
o Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, visando articular suas ações 
com o Governo Federal e o Estadual e evitar a duplicação desnecessária de esforços oficiais. 
Parágrafo Único- Na elaboração deste Plano Municipal participarão, em todas as etapas, 
em caráter consultivo e deliberativo, representantes de sindicato de trabalhadores em 
educação, dos órgãos colegiados das unidades escolares, de associações comunitárias, que 
definirão as prioridades educacionais do município. 
 
Art. 220- O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e no pré-escolar, só 
podendo atuar no 2º e 3º graus de ensino, quando a demanda do pré-escolar e do ensino 
fundamental estiver plena e satisfatoriamente atendida dos pontos de vista qualitativo e 
quantitativo. 
 
Art. 221- O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas públicas municipais do ensino fundamental, assegurando-se atividades 
alternativas para os que por ela não optarem. 
�1º- No início de cada ano letivo os alunos e seus responsáveis serão informados do caráter 
facultativo da matrícula no ensino religioso e das atividades alternativas a este ensino. 
�2º- Fica vedado o desvio de professores das funções para as quais foram admitidos, para o 
ensino religioso. 
 
Art. 222- O ensino fundamental será ministrado em língua portuguesa. 
 
Art. 223- A língua espanhola passa a constar do núcleo obrigatório, como disciplina adicional, 
segundo os princípios estabelecidos. 
 
Art. 224- Os currículos escolares deverão abranger as características do município, sua 
origem, história e formação sócio- econômica. 
 
Art. 225- A inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino público, tem caráter obrigatório. 
Art. 226- Transporte gratuito aos alunos do primeiro grau da rede pública de Arraial do 
Cabo. 
 
Art. 227- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, 
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vedada qualquer discriminação. 
Art. 228- É dever do município garantir o atendimento das crianças de zero a seis anos 
em creches e pré-escolas definida uma política educacional no âmbito da Secretaria Municipal 
de Educação. 
Parágrafo Único- Creches e Pré-escolas são entidades com função educacional de prestação 
de serviços as crianças para o atendimento de suas necessidades bio- psicosociais, prestados 
por profissionais de formação específica interdisciplinar. 
 
Art. 229- Cumpre ao município incentivar o setor empresarial a manter creches e préescolas 
para os filhos dos trabalhadores, desde o nascimento até os seis anos de idade. 
Parágrafo Único- As creches e pré- escolas a que se refere o “caput” deste artigo, farão parte 
do Sistema de Ensino do Município e serão fiscalizados pelo órgão competente, definido em 
Lei. 
 
Art. 230- O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 30% da recita tributária, 
compreendida em proveniente de transferências feitas pela União e Estado, na manutenção e 
desenvolvimento do Ensino Público Municipal. 
Parágrafo Único- Os recursos públicos municipais destinados à manutenção e 
desenvolvimento do ensino serão aplicados exclusivamente na rede municipal de ensino. 
 
Art. 231- Consideram-se despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino: 
I - remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais do ensino, 
em atividades; 
II - aquisição e manutenção de equipamentos utilizados no ensino; 
III - manutenção de instalações físicas vinculadas ao ensino; 
IV - uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino; 
V - estudos e pesquisas levados a efeito em instituições públicas integrantes do Sistema 
de Ensino Municipal. 
Parágrafo Único- Os bens móveis, imóveis, equipamentos e outros, adquiridos com recursos 
considerados para os fins deste artigo, não poderão ser remanejados para outra função ou 
atividade distinta das de manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
Art. 232- Não constituem despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino: 
I - programas assistenciais suplementares de alimentação, material didático- escolar, 
transporte, assistência médico-odontológica, farmacêutica, psicológica, e outras similares, 
para alunos, docentes ou servidores, ainda quando custeados com recursos oriundos de 
impostos, compreendendo tais programas também o pagamento de pessoal necessário à sua 
implementação; 
II - subvenções a instituições privadas, de caráter assistencial ou cultural; 
III - levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas, quando realizadas em instituições 
não integrantes do Sistema de Ensino Municipal; 
IV - preparação de funcionários para a administração pública; 
V - manutenção de pessoal inativo e de pensionistas originário de instituições de ensino; 
VI - pessoal docente e demais profissionais do ensino em desvio de função ou em atividade 
não estritamente ligadas à manutenção e desenvolvimento do ensino; 
VII - obras de infra-estrutura e edificação, ainda, quando realizadas para beneficiar 
diretamente a rede escolar. 
 
Art. 233- As ações definidas aqui como de manutenção e desenvolvimento do ensino deverão 
ser claramente identificadas no orçamento. 
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Art. 234- A Secretaria Municipal de Educação ou qualquer de seus órgãos burocráticos, 
se houver, não poderão consumir mais do que 5% das verbas destinadas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino, cabendo os 95% restantes às escolas municipais. 
 
Art. 235- As entidades privadas de ensino e suas mantenedoras estão excluídas de isenções ou 
concessões fiscais de natureza municipal. 
 
Art. 236- Ficará o órgão de educação do município encarregado de criar e manter classes de 
educação especial. 
 
Art. 237- A Prefeitura publicará, em jornal da região, até o último dia subseqüente, o 
demonstrativo pormenorizado da arrecadação de impostos, inclusive os recibos da União e do 
Estado, e da aplicação mensal dos recursos. 
Parágrafo Único- Ocorrendo, num trimestre civil, o descumprimento do mínimo previsto, a 
diferença será contabilizada pelo seu valor real corrigido pelo indexador oficial e incorporada 
no trimestre seguinte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BELFORD ROXO 
 
Da Educação 
 
Art. 163 - O dever do município com a educação será mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso 
na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência,preferencialmente 
na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escolar às crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 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 Município ou sua oferta irregular 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar, junto aos pais e responsáveis pela freqüência à escola. 
 
Art. 164 - O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de 
eficiência escolar. 
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Art. 165 - O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus e atuará 
prioritariamente no fundamental e pré-escolar. 
§ 1º - O ensino religioso de matrícula facultativa, disciplina dos horários das escolas oficiais 
do Município e será administrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada 
por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. 
§ 3º - O Município orientará e estimulará, por todos os meios a educação física, que será 
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebem auxílio 
legal ou responsável. 
 
Art. 166 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais de educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. 
Art. 167 - Os recursos do Município serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos às escolas particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, as últimas 
definidas em Lei Federal que: 
I - comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros nas escolas 
particulares, no caso de falta de vagas na rede pública; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional ou ao Município, no caso de encerramento de suas atividades. 
Parágrafo Único - Os recursos de que trata este antigo serão destinados à aquisição de vagas 
para o ensino fundamental, para os alunos que demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública na localidade da residência do 
educando. 
 
Art. 168 - O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, financeiro, 
social e moral à altura de suas funções. 
 
Art. 169 - A Lei regulará a criação e a composição do Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 170 - O Município aplicará, anualmente, 25 % (vinte e cinco por cento), no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento de ensino. 
Parágrafo Único - O Sistema de Ensino Municipal será organizado em regime de 
colaboração como o da União e do Estado. 
 
 
CACHOEIRAS DE MACACU 
 
Da Educação 
 
Art. 294 – A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visando pleno desenvolvimento da pessoa e a 
formação do cidadão; o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos; o 
comprometimento com a preservação e recuperação do meio ambiente; a eliminação de todas 
as formas de racismo e de discriminação; o respeito dos valores e do primado do trabalho; a 
afirmação de pluralismo cultural ; a convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, 
fraterna, livre e soberana. 
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Art. 295 – O Ensino Municipal terá como prioridade: 
I – A gratuidade do ensino; 
§ 1º - O Município manterá ensino obrigatório e gratuito nas escolas municipais, inclusive aos 
que não tiverem acesso na idade própria, prioritariamente o pré-escolar e o 
fundamental; 
II – Ensino regular noturno adequado às necessidades de aprendizagem do educando; 
III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência física e/ou mental 
incluindo a estimulação precoce, na rede regular de ensino, quando necessário, por 
professores de educação especial: 
a) será mantida uma equipe interdisciplinar para triagem, avaliação e orientação dos alunos 
portadores de deficiência. 
b) serão organizadas “oficinas” obrigatórias enquanto os portadores de deficiência não 
possam integrar-se no mercado de trabalho competitivo. 
IV – O ensino do Município assegurará oferta de vagas suficientes ao atendimento da 
escolarização obrigatória; 
V – Havendo insuficiência de vagas, o Município investirá na expansão de sua rede, 
priorizando as comunidades de maior necessidade; 
VI – A não oferta ou oferta insuficiente de ensino obrigatório e gratuito pelo município 
implicará responsabilidade da autoridade competente, na forma da Lei; 
VII – Creches e unidades de educação pré-escolar às crianças de zero a seis anos de idade, 
dirigidas preferencialmente, às camadas populares de baixa renda, entendendo-se 
por creche, um equipamento social com função educacional e de guarda, assistência, 
alimentação, saúde e higiene, atendida por equipe de formação interdisciplinar. 
 
Art. 296 – É obrigação da família, representada pelos pais ou responsáveis, matricular e 
acompanhar as crianças em idade de escolarização obrigatória, em estabelecimentos de 
ensino que promovam a educação formal e especial. 
§ 1º - O não cumprimento das obrigações pelos pais ou responsáveis constituirá crime de 
responsabilidade previsto em Lei. 
§ 2º - É dever da comunidade comunicar à autoridade escolar a existência de crianças que não 
estejam recebendo a escolarização obrigatória. 
 
Art. 297 – Compete ao Poder Público Municipal recensear, anualmente as crianças em idade 
escolar, com a finalidade de orientar a política de expansão da rede pública através da 
ampliação do número de salas de aula e/ou construção de novas unidades escolares. 
 
Art. 298 – Lei Municipal regulamentará a instalação de creches, unidades de educação 
pré-escolar municipais, sempre que venham a ser aprovados projetos para loteamento é 
conjuntos habitacionais. 
 
Art. 299 – A igualdade de permanência dos alunos da faixa da escolarização obrigatória, 
nas escolas municipais, será assegurada através de: 
I – Fornecimento suplementar de material didático-escolar mais; 
II – Garantia de transportes gratuitos em coletivos; 
III – Complementação alimentar na escola; 
IV – Assistência à saúde. 
a) a assistência à saúde dos alunos visará a assegurar as condições físicas, mentais, psíquicas e 
sociais, necessárias à eficiência escolar e à humana. 
b) a assistência à saúde se procederá através de uma equipe multidisciplinar de técnicos, 
encarregados do planejamento e da execução, podendo ser desenvolvida por programas 
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e convênios com instituições públicas. 
 
Art. 300 – O Município assegurará em suas escolas, liberdade de aprender, pesquisar e 
divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada qualquer discriminação. 
Parágrafo Único – O Município adotará, como princípio democrático, pluralismo de idéias e 
de concepções pedagógicas e respeitará a coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino. 
 
Art. 301 – O Município assegurará gestão democrática do ensino público, na forma da Lei, 
atendendo às seguintes diretrizes. 
I – Criação de Conselhos Populares em todas as escolas da rede municipal com participação 
de estudantes, professores, pais e funcionários, visando a acompanhar e fiscalizar a alocação 
de recursos e o nível da escola, segundo normas dos Conselhos Federal, Estadual e Municipal 
de Educação; 
II – Publicação mensal de relatórios de execução orçamentária das despesas em educação, 
discriminando gastos mensais, em especial na manutenção e conservação da Escola; 
III – Eleições diretas para Direção das escolas, com a elaboração de Estatuto próprio que 
estabeleça os critérios a serem elaborados. 
 
Art. 302 – O Município garantirá a participação dos profissionais do ensino municipal na 
elaboração do plano Municipal de Educação e do Regimento das Escolas. 
 
Art. 303 – O Município, na elaboração do seu Plano de Educação, dará prioridade à educação 
de zero a seis anos em creches e pré-escolar e à Educação Fundamental obrigatória, 
considerando os planos Nacional e Estadual de Educação. 
Parágrafo Único – O Plano Municipal de Educação será elaborado a cada período de quatro 
anos com revisões anuais e visará a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus 
diversos níveis e à integração das ações do Poder Público, que conduzam a: 
I – Erradicação do analfabetismo; 
II – Universalização do atendimento escolar; 
III – Melhoria da qualidade do ensino com a participação de equipe multidisciplinar de 
técnicas; 
IV – Formação para o trabalho. 
 
Art. 304 – Revogado.* 
*Revogado pela emenda nº 001 de 16.06.1992. 
 
Art. 305 – O Município assegurará padrão de qualidade mediante garantia de: 
a) aperfeiçoamento dos profissionais do ensino; 
b) oferta de material didático adequado à realidade de Rede Municipal de Ensino. 
c) regionalização de ensino, segundo as características sócio-econômica e cultural, mediante 
universalização do atendimento escolar; 
d) calendário ajustado às características regionais; 
e) criação de uma equipe multidisciplinar de técnicos visando à melhoria da qualidade de 
ensino; 
f) incentivar, nas unidades de ensino, a formação para o trabalho; 
g) regionalização dos currículos e dos programas; 
h) ação especial para erradicação do analfabetismo; 
i) criação e manutenção permanente da estrutura e infra-estrutura física, técnica, pedagógica e 
de serviços necessários ao funcionamento regular das instituições de ensino. 
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Art. 306 – Lei complementar organizará em regime de colaboração, nos termos do parágrafo 
1º. Do art. 211 da Constituição da República, o sistema Municipal integrado de Ensino, 
constituído pelos serviços educacionais desenvolvimentos no Município. 
 
Art. 307 – Os currículos das escolas municipais serão a partir dos conteúdos mínimos fixados 
em lei, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores 
culturais nacionais, regionais e latino-americanos. 
§ 1º - As escolas municipais desenvolverão em seus programas, dentre outros, noções de. 
I – Direitos humanos; 
II – Defesa Civil; 
III – Ecologia e Meio Ambiente; 
IV – Normas de Trânsito; 
V – Direitos do Consumidor; 
VI – Cuidados primários de saúde; 
VII – Sexologia; 
VIII – Efeito de drogas, do álcool e do tabaco; 
IX – Técnicas administrativas, agrícolas, agropecuárias, comerciais, industriais e informática, 
nível de formação especial como componente da grande curricular; 
X – Estudos fluminenses, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos e 
sociólogos dos Estado e seus Municípios, especialmente, os de Cachoeiras de Macacu; 
XI – Higiene e profilaxia. 
§ 2º - O Município facilitará a implantação de cursos técnicos e profissionalizantes, segundo 
caraterísticas sócio-econômica e culturais. 
§ 3º - O ensino religioso constituirá disciplina das escolas municipais nos horários normais 
com matrícula facultativa e será administrado de acordo com a confissão religiosa do aluno. 
§ 4º - Num prazo de no máximo 2 (dois) anos, a partir da promulgação desta Lei Orgânica, a 
Rede de Ensino Público Municipal oferecerá em suas escolas de 2º. Grau, as 3 (três) opções 
de língua estrangeira: inglês, espanhol e francês, cabendo ao aluno escolher a que melhor lhe 
convier. 
 
Art. 308 – O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 35 (trinta e cinco por cento) da 
receita resultante de impostos, mais a proveniente de transferência na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público municipal, repassadas pela União e Estado, ficando 
vedada a utilização de recursos originários deste percentual para atividades cultural, 
desportiva e recreativa. 
I – Considerando-se despesas com manutenção e desenvolvimento do Ensino: 
a) Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente demais profissionais do ensino em 
atividade; 
b) Aquisição e manutenção de equipamentos utilizados no ensino; 
c) Manutenção de instalação física vinculadas ao ensino; 
d) Uso e manutenção de bens e serviço vinculados ao ensino; 
e) Estudos e pesquisas levados a efeito em instituições públicas integrantes do Sistema 
Municipal de Ensino. 
§ 1º - Os bens móveis, imóveis, equipamentos e outros, adquiridos para fins desse artigo, 
não poderão ser remanejados para outra função ou atividade distinta da manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
§ 2º - A secretaria Municipal de Educação, ou quaisquer dos seus órgãos burocráticos não 
poderá consumir mais do que 10 (dez por cento) das verbas destinadas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
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§ 3º - Os programas suplementares de alimentação, assistência ao educando e à saúde, no 
ensino fundamental , serão financiados com outros recursos orçamentários. 
§ 4º - O ensino fundamental público municipal terá como fonte adicional de financiamento, a 
contribuição social do salário educação, recolhido, na forma da Lei, pelas empresas, que dela 
poderão deduzir a aplicação no ensino fundamental para seus empregados e dependentes. 
 
Art. 309 – O órgão municipal de educação publicará, anualmente, relatório globalizando 
o trabalho realizado, bem como os resultados obtidos. 
 
Art. 310 – O órgão municipal de educação será dirigido por profissional de educação, 
cabendo-lhe a administração da política educacional do Município. 
Parágrafo Único – Os cargos de Secretário de Educação, de Direção de Escola serão exercidos 
por profissionais da educação da rede municipal de ensino, preferencialmente 
da área de pedagogia. 
 
Art. 311 – Fica criado o Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 312 – O Conselho Municipal de Educação incumbido de normalizar, orientar e 
acompanhar o ensino da Rede Municipal e cujas atribuições serão definidas em Lei, será 
constituído paritariamente por membros indicados pelo Poder Executivo, por entidades civis 
organizadas, representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, outros 
sindicatos, Associações de Pais e Alunos, Grêmios Estudantis, Associações de Moradores e 
Pequenos Produtores e outras, Movimentos Populares organizados, tendo caráter consultivo e 
deliberativo. 
§ 1º - Caberá ao Conselho Municipal de Educação autorizar a abertura e o funcionamento de 
unidades escolares, públicas e privadas observando as normas do sistema estadual de ensino. 
§ 2º - O alvará de funcionamento será emitido de acordo com as normas baixadas pelo 
Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 313 – Fica obrigatório à rede de ensino público e privada de primeiro e segundo graus o 
hasteamento do Pavilhão Nacional e cântico do Hino Brasileiro, uma vez por semana. 
Parágrafo Único – É obrigatório o cumprimento do turno das obrigações contidas neste 
artigo. 
 
Art. 314 – Dia 15 (quinze) de outubro, dia dedicado aos professores, será considerado 
feriado escolar. 
 
Art. 315 – Será permitido o uso das instalações municipais para atividades organizadas 
pelas associações que tratam dos interesses comunitários. 
 
 
 
CAMPOS DOS GOYTACAZES 
 
Do Sistema Municipal de Ensino* 
 
*Nova redação dada pela Emenda nº 29/00 
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Art. 216- A educação, direito de todos os munícipes e dever do Município 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. 
 
Art. 217- O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I- igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III- gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais; 
IV- gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 
V- garantia do padrão de qualidade. 
VI – plurarismo de idéias e concepções pedagógicas;* 
VII – respeito à liberdade e apreço à tolerância;* 
VIII – valorização do profissional de Educação Escolar;* 
IX – vinculação entre a Educação Escolar, o trabalho e as práticas sociais.* 
****Acrescido pela Emenda nº 29/00 
 
Art. 218- O dever do Município com a educação será efetivado mediante garantia de: 
I- ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria; 
II- progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III- atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, inclusive quanto ao 
que dispõe o art. 305, XI da Constituição Estadual; 
IV- atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
V- oferta de ensino a jovens e adultos (regular noturno e fases), adequado às condições do 
educando; * 
*Nova redação dada pela Emenda nº 29/00 
VI- matricular na escola pública mais próxima de sua residência o educando portador de 
deficiência física, mental ou sensorial; 
VII- atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
VIII – organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema 
deensino, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos Estados.* 
*Acrescido pela Emenda nº 29/00. 
§1°- Compete ao Município recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a 
chamada e zelar , junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola. 
§2°- O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito subjetivo, acionável mediante 
mandado de injunção. 
§3°- O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
 
Art. 219- A linha de livros adotada para cada anode escolaridade, no ensino municipal de 
primeiro e segundo graus, de comum acordo entre o professorado e a supervisão, com o 
referendo do titular da Secretaria Municipal de Educação, terá validade por três anos 
subseqüentes, ficando abolido o caderno de atividades. 
 
Art. 220- A orientação sexual de caráter científico será ministrada, obrigatoriamente, em 
forma de palestras e conferências regulares, aos pais e familiares dos alunos das escolas 
municipais de educação básica, nas próprias escolas e nos postos de saúde.* 
*Nova redação dada pela Emenda nº 29/00 
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Parágrafo Único- A orientação será ministrada por professores de disciplinas de ciências 
físicas e biológicas, médicos, psicológos ou conferencistas credenciados por autoridades 
religiosas. 
 
Art. 221- A Secretaria de Educação e Cultura se incumbirá do levantamento da cultura e 
história dos distritos, que constarão do currículo escolar da rede municipal, bem como a 
promoção de mostras rememorativas por ocasião das festas distritais. 
 
Art. 222- O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários 
normais das escolas oficiais do Município e será ministrado de acordo com a confissão 
religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou 
responsável. 
 
Art. 223- Fica assegurado aos alunos de educação básica das redes públicas de ensino um 
desconto de 50% (cinqüenta por cento) no acesso aos cinemas, teatros, competições 
esportivas e eventos culturais do Município, desde que limitado aos locais pertencentes à 
Prefeitura ou de sua concessão.* 
*Nova redação dada pela Emenda nº 29/00. 
 
Art. 224- O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será 
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebem auxílio 
do Município. 
 
Art. 225- Os recursos do Município também poderão ser destinados a escolas comunitárias ou 
filantrópicas, definidas em lei federal, que: 
I- comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
II- assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária ou filantrópica ou ao 
Município, no caso de encerramento de suas atividades. 
Parágrafo Único- Os recursos de que trata este artigo serão destinados a bolsas de estudos 
para o ensino fundamental, na forma da lei, para os que demonstrarem insuficiência de 
recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares na rede pública da área de 
residência do educando, ficando o Município obrigado a investir prioritariamente na expansão 
de sua rede na localidade. 
 
Art. 226- O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e 
moral à altura de suas funções. 
 
Art. 227- A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho 
Municipal de Educação. 
 
Art. 228- É assegurada a participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através 
do funcionamento do Conselho Comunitário, em todas as unidades escolares, com o objetivo 
de acompanhar o nível pedagógico, segundo normas dos Conselhos Estadual e Municipal de 
Educação. 
 
Art. 229- O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
 
Art. 230- O Hino Nacional Brasileiro será cantado, obrigatoriamente, nas escolas 
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municipais, ao início ou ao término das atividades, em cada dia de aula. 
 
 
CORDEIRO 
 
Da Educação 
 
Art. 275 - A Educação Municipal, direito de todos e dever do Município e da família, 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, na forma da Constituição Federal, 
Estadual e da Lei Orgânica do Município visa: 
I - ao pleno desenvolvimento de pessoa e à formação do cidadão; 
II - ao aprimoramento de democracia e dos direitos humanos; 
III - ao respeito ao meio e à vida; 
IV - à proteção da família; 
V - ao respeito à dignidade da criança e do idoso; 
VI - à afirmação do pluralismo cultural; 
VII - ao respeito dos valores e do primado do trabalho; 
VIII - à convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana; 
IX - à igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
X - à liberdade de aprender, ensinar, pesquisas, e divulgar o pensamento, a arte e o saber, 
vedada qualquer discriminação; 
XI - ao pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 
XII - ao ensino público, gratuito para todos, em estabelecimentos oficiais. 
 
Art. 276 - À família, instituição social básica, compete desempenhar papel responsável na 
preservação dos conhecimentos e dos padrões comportamentais da sociedade. 
Parágrafo Único - É dever da família atuar e colaborar no desenvolvimento da Educação 
formal e informal, e a ela compete assistir as crianças matriculadas nas escolas do Município. 
 
Art. 277 - É obrigação da família, representada pelos pais ou responsáveis, matricular as 
crianças em idades de escolarização obrigatória, em estabelecimentos de ensino que 
promovam a educação formal e ou especial. 
§ 1º - O não cumprimento das obrigações pelos pais ou responsáveis constituirá crime de 
responsabilidade previsto em Lei. 
§ 2º - Serão concedidas isenções das obrigações de que trata este artigo nas hipóteses 
previstas em lei, às doenças ou anomalias graves comprovadas por autoridade competente. 
§ 3º - É dever da sociedade comunicar à autoridade escolar a existência de crianças que não 
estejam recebendo a escolarização obrigatória. 
 
Art. 278 - Compete ao ensino público municipal: 
I - recensear anualmente as crianças em idade escolar e proceder a sua chamada para a 
matrícula; 
II - orientar a política de Expansão da Rede Pública e a elaboração do Plano Municipal de 
Educação; 
III - incentivar e fiscalizar a freqüência às aulas, adotando medidas que impeçam a evasão 
escolar; 
IV - exercer, através de seus órgãos, as medidas necessárias ao cumprimento deste artigo. 
 
Art. 279 - O Município manterá: 
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I - prioritariamente, o ensino básico pré-escolar e 1º grau, obrigatório e gratuito, ficando 
assegurado o direito da matrícula, inclusive àqueles que não tiverem acesso ao mesmo na 
idade própria; 
II - ensino noturno regular ou supletivo, adequado às necessidades de aprendizado do 
educado; 
III - atendimento educacional especializado, aos portadores de deficiência, e, ensino 
profissionalizante, na rede regular de ensino, quando necessário, por professores de educação 
especial; 
a) será mantida uma equipe interdisciplinar para triagem, avaliação e orientação dos alunos 
portadores de deficiências; 
b) serão organizadas “oficinas abrigadas” enquanto os portadores de deficiência não possam 
integrar-se no mercado de trabalho competitivo; 
IV - atendimento especial aos alunos superdotados, à ser implantado por legislação específica. 
 
Art. 280 - É da competência do Poder Público Municipal assegurar oferta de vagas suficientes 
ao atendimento da escolarização obrigatória, investindo na expansão de sua rede, para que não 
haja insuficiência de vagas, priorizando as comunidades mais carentes. 
 
Art. 281 - A igualdade de permanência dos alunos na faixa de escolarização obrigatória, nas 
escolas municipais, será assegurada através de: 
- fornecimento suplementar de material didático-escolar aos alunos cujo o estado de pobreza 
dos pais e/ou responsáveis comprovada por órgão competente; 
- garantia de transporte gratuito em coletivos; 
- complementação alimentar na escola; 
- assistência à saúde. 
a) A assistência à saúde dos alunos visará assegurar as condições físicas, mentais e psíquicas e 
sociais necessária à eficiência escolar e à promoção humana; 
b) a assistência à saúde se promoverá através de uma equipe multidisciplinar de técnicos, 
encarregados do planejamento e da execução, podendo ser desenvolvida por programas e 
convênios em instituições públicas. 
 
Art. 282 - O Município assegurará gestão democrática do ensino público municipal, na forma 
de lei e através do Conselho Municipal de Educação, atendendo às seguintes diretrizes: 
I - participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de 
suas execução; 
II - criação de mecanismos para prestação anual de contas à sociedade da utilização dos 
recursos destinados à educação; 
III - participação de estudantes, professores, pais e funcionários, com o objetivo de 
acompanhar e fiscalizar a alocação de recursos e o nível pedagógico da escola, segundo 
normas dos Conselhos Federais e Estaduais; 
IV - o Município garantirá, anualmente através de convênio ou de outra forma cabível a 
capacitação dos professores da rede municipal de educação.* 
 
* Redação dada pela Emenda n.º 02. 
Parágrafo Único - O Município garantirá a liberação de organização dos alunos, professores, 
funcionários, pais ou responsáveis por alunos, sendo permitida a utilização das instituições da 
escola para reuniões necessárias. 
 
Art. 283 - O Município garantirá aos profissionais da educação, efetivos ou estáveis, Estatuto 
próprio e Plano de Carreira. 
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§ 1º - O Estatuto garantirá, entre outras, regime jurídico único, isonomia salarial, assistência à 
saúde e aposentadoria com paridade entre servidores ativos e aposentados e 
os pensionistas. 
§ 2º - O Plano de Carreira garantirá: 
a) data-base para a categoria; 
b) enquadramento por obtenção de maior titulação; 
c) progressão funcional automática por tempo de serviço; 
d) admissão dos profissionais de educação exclusivamente por concurso público; 
e) a exigência de habilitação específica como condição para sua admissão. 
 
Art. 284 - O Município elaborará seu Plano de Educação e levará em consideração o Plano 
Nacional de Educação. 
§ 1º - O Plano Municipal de Educação será elaborado a cada período de dois anos e visará à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações 
do Poder Público, que conduzem à: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade de ensino com a participação de equipe multidisciplinar de 
técnicos; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do país. 
§ 2º - Lei organizará, em regime de colaboração, nos termos do § 1º, do artigo nº 211, da 
Constituição Federal, o Sistema Municipal Integrado de Ensino, constituído pelos serviços 
educacionais desenvolvidos no Município. 
 
Art. 285 - Os currículos das Escolas Municipais serão elaborados a partir dos conteúdos 
mínimos fixados em lei, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos 
valores nacionais, regionais e latino-americanos. 
§ 1º - É assegurado o ensino dos aspectos históricos e culturais dos grupos étnicos que 
compõem a formação, de nosso povo. 
§ 2º - As Escolas Municipais desenvolverão em seus programas, dentre outros, noções de: 
I - Direitos Humanos; 
II - Defesa Civil; 
III - Ecologia e Meio Ambiente; 
IV - Normas de Trânsito; 
V - Direitos do Consumidor; 
VI - Higiene e Profilaxia; 
VII - Sexologia; 
VIII - Efeitos das drogas, álcool e do tabaco; 
IX - Técnicas administrativas, agrícolas, agropecuárias, comerciais, industriais e informática; 
X - Estudos fluminenses, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos e 
sociológicos do Estado e seus Municípios, especialmente o de Cordeiro. 
§ 3º - O Município facilitará a implantação de cursos técnicos e profissionalizantes, segundo 
características Sócio-Econômicas e Culturais. 
§ 4º - O Ensino Religioso constituirá disciplina das Escolas Municipais nos horários normais, 
com matrícula facultativa. 
Art. 286 - Obrigam-se as Escolas Municipais ao Cântico do Hino Nacional Brasileiro, 
diariamente. 
 
Art. 287 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 27 (vinte e sete) por cento 
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da Receita Orçamentária Municipal, na manutenção e desenvolvimento do Ensino Público 
Municipal. 
§ 1º - Os recursos estaduais e federais destinados à educação, repassados ao Município, serão 
aplicados integralmente na Educação, independente da porcentagem prevista no caput deste 
artigo. 
§ 2º - Os recursos públicos municipais destinados à educação serão dirigidos, 
prioritariamente, num percentual mínimo de 70 (setenta) por cento, à rede pública municipal e 
o restante aplicado conforme o artigo 213 da Constituição Federal. 
§ 3º - O Ensino Público Municipal terá como fonte adicional de financiamento, a contribuição 
social do salário-educação recolhido, na forma da lei, pelas empresas que dela poderão 
deduzir a aplicação realizada no ensino para seus empregados e dependentes. 
 
Art. 288 - A Secretaria Municipal de Educação publicará, anualmente, relatório sobre os 
trabalhos realizados. 
 
Art. 289 - A Secretaria Municipal de Educação será dirigida por profissional de Educação, 
cabendo-lhe a Administração Política Educacional do Município. 
Parágrafo Único - Os cargos de Direção e Chefia serão exercidos por profissionais da 
Educação da Rede Municipal de Ensino. 
 
Art. 290 - Ficam assegurados aos profissionais da Educação, efetivos ou estáveis, os direitos 
adquiridos até a data da promulgação desta Lei. 
Parágrafo Único - Os atuais professores fixos ou estáveis, na implantação do Plano de 
carreira, serão enquadrados automaticamente, por tempo de serviço e formação. 
 
Art. 291 - O Estatuto do Magistério Público Municipal será, no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, a partir da data da promulgação desta Lei, revisto e adaptado aos seus 
dispositivos e aos da Constituição Federal. 
 
 
 
 
DUQUE DE CAXIAS 
 
Da Educação 
 
Art. 90 - A Educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visa ao pleno desenvolvimento da pessoa e 
à formação do cidadão, ao aprimoramento da democracia e dos direitos humanos, à 
eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação, ao respeito dos valores e do 
primado do trabalho, à afirmação do pluralismo e à convivência solidária a serviço de uma 
sociedade justa, fraterna, livre e soberana. 
 
Art. 91 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada 
qualquer discriminação; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
IV - ensino público gratuito para todos, em estabelecimentos oficiais; 
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V - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, plano de carreira e 
Estatuto para profissionais da Educação; 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei, atendendo às seguintes diretrizes: 
a) participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de 
sua execução; 
b) criação de mecanismo para prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos 
destinados à educação; 
c) participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através do funcionamento de 
conselhos comunitários em todas as unidades escolares, com os objetivos de acompanhar o 
nível pedagógico da escola e supervisionar o movimento financeiro e administração da 
Unidade Escolar; 
VII - garantia do padrão de qualidade, através de: 
a) convênios de assessoria do magistério municipal com as universidades públicas localizadas 
no Estado do Rio de Janeiro; 
b) intercâmbio com as associações de classe e as entidades de pesquisa do Estado; 
c) instalação de salas de leitura, salas de arte, quadra de esportes, teatro e/ou auditório em 
todas as Unidades Escolares; 
d) livros de atualização para os professores; 
VIII - educação não diferenciada entre sexos, seja no comportamento pedagógico ou no 
conteúdo do material didático; 
 
Art. 92 - O dever do Município com a educação será efetivado mediante garantia de: 
I - ensino público fundamental, obrigatório e gratuito com o estabelecimento progressivo do 
turno único; 
II - oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito, aos que a eles não tiverem acesso na 
idade própria; 
III - atendimento educacional aos portadores de necessidades especiais por professores 
especializados; 
IV - atendimento especializado aos alunos superdotados, a ser implantado por legislação 
específica; 
V - atendimento obrigatório gratuito em creches e pré-escolas de zero a seis anos de idade, 
adequado aos seus diferentes níveis de desenvolvimento, com prioridade para os portadores 
de necessidades especiais; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
VIII - liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para as atividades das 
associações e comunidade; 
IX - submissão, quando necessária, dos alunos matriculados na rede regular de ensino a testes 
de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento; 
X - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários normais das 
Escolas Municipais de Duque de Caxias, respeitada a opção religiosa dos alunos ou seus 
responsáveis; 
XI - eleições diretas para direção de todas as instituições de ensino mantidas pelo Governo 
Municipal, de acordo com a lei complementar. 
§ 1º - A não oferta ou a oferta insuficiente do ensino obrigatório e gratuito pelo Poder 
Público, importará responsabilidade da autoridade competente nos termos da lei. 
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§ 2º - Compete ao Poder público recensear, a cada dois anos, as crianças em idade escolar, 
com a finalidade de orientar a política de expansão da rede pública e a elaboração do Plano 
Municipal de Educação. 
§ 3º - Ao educando portador de deficiência física, mental ou sensorial, assegura-se o direito de 
matrícula na escola pública mais próxima de sua residência. 
 
Art. 93 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público segundo normas dos Conselhos 
Federal, Estadual e Municipal de Educação; 
III - garantia pelo Poder Público de mecanismos de controle indispensáveis à necessária 
autorização para a cobrança de taxas, mensalidades e quaisquer outros pagamentos; 
IV - gratuidade no ensino fundamental ao educando excedente da rede pública, no limite de 
10% (dez por cento) do corpo discente do estabelecimento para as entidades sem fins 
lucrativos, e 5 % (cinco por cento) para as demais. 
Art. 94 - O Município aplicará, anualmente, até de 35 % (trinta e cinco por cento) da receita 
de impostos, compreendidas as provenientes de transferências da União e do Estado, na 
manutenção e desenvolvimento do ensino público.* 
 
*Nova Redação dada pela Emenda nº 08 de 22.03.96. 
§ 1º - Os programas suplementares de alimentação e assistência ao educando, no ensino 
fundamental, serão financiados com recursos provenientes de contribuições sociais e outras 
dotações orçamentárias. 
§ 2º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao ensino obrigatório, nos 
termos dos Planos Nacional e Estadual de Educação, e garantirá um percentual mínimo de 5 
% (cinco por cento) para a educação especial, visando à sua ampliação, aparelhamento das 
unidades e aperfeiçoamento dos profissionais da área. 
§ 3º - Não serão consideradas aplicação para manutenção e desenvolvimento do ensino 
aquelas relacionadas com obras de infra-estrutura urbana ou rural, mesmo que beneficiem a 
rede escolar. 
 
Art. 95 - Os recursos públicos municipais destinados à educação serão dirigidos 
exclusivamente à rede pública de ensino. 
 
Art. 96 - O Município, na elaboração de seus planos de educação, considerará os Planos 
Nacional e Estadual de Educação, visando à articulação e o desenvolvimento do ensino, em 
seus diversos níveis, e a integração das ações do Poder Público, que conduzem a: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade de ensino; 
IV - formação para o trabalho. 
Parágrafo único - Cumpre ao Município incentivar o setor empresarial a manter creches e pré-
escolas para os filhos dos trabalhadores, desde o nascimento até os seis anos de idade, creches 
essas que farão parte do Sistema de Ensino do Município e serão fiscalizadas pelo órgão 
competente, definido em lei. 
 
Art. 97 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino de 1º grau, em complementação 
àqueles a serem fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de modo a 
assegurar formação básica comum a respeito dos valores culturais e artísticos do Município, 
nacionais e latino-americanos. 
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§ 1º - Dos programas a serem elaborados, constará obrigatoriamente a História do Município 
de Duque de Caxias. 
§ 2º - Nas escolas situadas na zona rural, constará dos programas, ainda, a disciplina 
"Técnicas Agrícolas". 
 
Art. 98 - A lei disporá sobre a instalação de creches e escolas oficiais na construção de 
conjuntos habitacionais. 
 
Art. 99 - Fica criado o Conselho Municipal de Educação, com atribuições a serem definidas 
em lei. 
Parágrafo Único - É de competência do Conselho Municipal de Educação a fiscalização da 
verba destinada à merenda escolar. 
 
Art. 100 - Ao membro do magistério municipal é assegurada a acumulação de duas matrículas 
na rede pública municipal, desde que comprove disponibilidade de horário. 
 
 
NATIVIDADE 
 
Da Educação 
 
Art. 162. O Município promoverá a educação pré-escolar e a ensino fundamental, com a 
colaboração da sociedade e a cooperação técnica da União e do Estado, visando o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho. 
 
Art. 163. O Poder Público Municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e do 
ensino fundamental, a observância dos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II - garantia de padrão de qualidade; 
III - garantia de prioridade de aplicação, no ensino público municipal, dos recursos 
orçamentários do Município, na forma estabelecida pelas Constituições Federal e Estadual; 
IV - democratização das relações de trabalho e de poder no interior do sistema de ensino. 
 
Art. 164. Os cargos do Magistério Público Municipal serão, obrigatoriamente, providos 
através de concurso público. 
 
Art. 165. Ao membro do Magistério Municipal serão assegurados: 
I - plano de carreira com promoção horizontal e vertical, mediante critério justo de aferição de 
tempo de serviço efetivamente trabalhado em função do magistério, bem como habilitação e 
aperfeiçoamento profissional; 
II - piso salarial profissional; 
III - participação na gestão do ensino público municipal; 
IV - estatuto do magistério sempre atualizado; 
V - para o Magistério Público Municipal e os demais trabalhadores do ensino adequadas 
condições de formação, reciclagem e atualização; 
VI - eleições diretas para dirigentes escolares, com a participação de todos os segmentos 
envolvidos. 
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Art. 166. A lei assegurara, na gestão das escolas da Rede Municipal de Ensino, a participação 
efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional, podendo, para esse 
fim, instituir conselhos comunitários escolares em cada unidade de ensino. 
 
Art. 167. Fica assegurada a garantia da criação ao Conselho Municipal de Educação, 
composto com a participação de segmentos sociais, envolvidos no processo educacional, 
direta ou indiretamente. 
 
Art. 168. A composição do Conselho Municipal de Educação não será inferior a 09 (nove) e 
nem excedera a 21 (vinte e um) membros efetivos, indicados pelo Prefeito Municipal. 
Parágrafo Único - A composição do Conselho a que se refere este artigo terá indicação de 
seus membros referendada pela Câmara Municipal. 
 
Art. 169. O Plano Municipal de Educação poderá ser anual ou plurianual e referir-se-á à 
educação pré-escolar e ao ensino fundamental, incluindo, obrigatoriamente, todos os 
estabelecimentos de ensino público sediados no Município, conduzindo-a I - erradicação do 
analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria na qualidade de ensino; 
IV - formação para o trabalho. 
Parágrafo Único. O plano de que trata este artigo poderá ser elaborado em conjunto ou de 
comum acordo com a rede escolar mantida pelo Estado, na forma estabelecida pela lei federal. 
 
Art. 170. O dever do Município com a Educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso 
na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escolar às crianças de zero a seis anos de idade; 
V - acesso aos níveis mai5 elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno, regular, adequado às condições do educando; 
VII - oferta suficiente de vagas no ensino obrigatório e gratuito; 
VIII - expansão da rede escolar para atender a demanda; 
IX - condições adequadas para o exercício do magistério, no que diz respeito à conservação 
da rede física, material didático-escolar, equipamentos e cursos de aperfeiçoamento e 
atualização dos professores; 
X - ensino público fundamental, obrigatório e gratuito, com o estabelecimento progressivo do 
turno único; 
XI - atendimento ao educando, no ensino fundamental e pré-escolar, através de programa 
suplementares, de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. 
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, acionável mediante 
mandato de injunção. 
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
 
Art. 171. O ensino pré-escolar será ministrado com base nos seguintes princípios: 
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I - a educação da criança de zero a seis anos é um direito da família, dever do Município e do 
Estado; 
II - a educação nesta faixa etária sempre deve visar o desenvolvimento infantil nos espaços 
sócio-afetivos, lingüisticos, psicomotor e deve propiciar a aplicação dos conhecimentos 
referentes ao mundo físico e social; 
III - a educação desse contingente educacional, deve pautar-se em currículo que assegure 
respeito e acatamento à diversidade social e cultural dessa população infantil, absorvendo os 
conhecimentos socialmente produzidos de que essa criança é portadora; 
IV - nos últimos três anos da faixa etária, essa educação deve articular-se com o ensino 
regular de 1º grau, em especial com as classes de alfabetização. 
 
Art. 172. O Sistema de Ensino Municipal assegurara aos alunos necessitados condições de 
eficiência escolar. 
 
Art. 173. O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus e atuará 
prioritariamente no ensino fundamental e pré-escolar. 
§ 1º - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das escolas 
oficiais do Município e será ministrada de acordo com a confissão religiosa do aluno, 
manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. 
§ 3º - O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será 
obrigatória nos estabelecimento municipais de ensino e nos particulares que recebam auxílio 
do Município. 
§ 4º - Nos estabelecimentos de ensino, deverão ser reservados espaços para a pratica de 
atividades físicas, equipados materialmente e com recursos 
qualificados. 
 
Art. 174. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais de educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. 
 
Art. 175. Os recursos do Município serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação;  
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional ou ao Município no caso de encerramento de suas atividades. 
Parágrafo Único - Os recursos de que ,trata este artigo serão destinados a bolsas de estudos 
para o ensino fundamental e médio, na forma de lei, para os que demonstrarem insuficiência 
de recursos, quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da 
residência do educando, ficando o Município obrigado a investir prioritariamente na expansão 
de sua rede na localidade. 
 
Art. 176. O Município auxiliará, pelos meios ao seu alcance, as organizações beneficentes, 
culturais e amadoristas, nos termos da lei, sendo que as amadoristas e as colegiais terão 
prioridade no uso de estágio, campos e instalações de propriedade do Município. 
 
Art. 177. O Município manterá professorado municipal em nível econômico, social e moral à 
altura de suas funções. 
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Art. 178. O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) da 
receita resultante de impostos, compreendida e proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino. 
I - não se incluem no percentual previsto neste artigo as verbas do orçamento municipal 
destinadas às atividades culturais, desportivas e recreativas, promovidas pela Municipalidade; 
II - as verbas destinadas à educação serão aplicadas, com exclusividade, na manutenção e 
ampliação da rede escolar mantida pelo Município, enquanto não for plenamente atendida a 
demanda de vaga para o Ensino Público Municipal. 
 
Art. 179. É da competência da União, do Estado e do Município proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência. 
 
Art. 180. 0 Município deverá manter uma política de educação especial, articulada com as 
redes regulares de ensino Estadual, Municipal e particular, e com um sistema nacional de 
educação global: 
I - fica assegurada uma política de recursos humanos que contemple as especificidades 
requeridas por uma clientela portadora de dificuldades de aprendizagem e de outras 
necessidades especiais; 
II - deverão ser destinados recursos materiais para a educação especial pública do Município. 
 
 
 
 
NITERÓI 
 
Da Educação 
 
Art. 218 - A Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, promovida com a 
colaboração da sociedade e inspirada nos princípios da democracia e da liberdade, visa ao 
pleno desenvolvimento da pessoa e à formação do cidadão, dando-lhe consciência de seus 
direitos e responsabilidades, frente à natureza, a si mesmo, aos seus cidadãos, ao Estado e aos 
demais organismos da sociedade. 
 
Art. 219 - No âmbito do Município de Niterói, o ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: 
I - ensino público, gratuito e laico, em estabelecimentos integrantes da rede municipal: 
a) não será permitida, a qualquer título, a instituição de taxas escolares ou qualquer espécie de 
cobrança ao aluno, no âmbito da escola, pelo fornecimento de material didático escolar, 
transporte, alimentação ou assistência à saúde. 
II - igualdade de condições de acesso e permanência; 
III - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, IV - 
valorização dos profissionais da educação garantindo, na forma da lei, plano de carreira com 
piso salarial nunca inferior ao do Estado, e Estatuto para os profissionais a Educação; 
V - gestão democrática, na forma da lei, respeitadas as seguintes diretrizes: 
a) provimento dos cargos de Diretores e Diretores Adjuntos das instituições educacionais, 
mantidas pelo Poder Público Municipal, será feito por eleições diretas, com a participação da 
comunidade escolar, conforme normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, 
em consonância com as entidades representativas dos segmentos integrantes da referida 
comunidade; 
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b) participação de estudantes, pais de alunos, profissionais da educação, representantes da 
comunidade científica e entidades de classe, na formulação e acompanhamento da política 
educacional, bem como recursos financeiros destinados ao desenvolvimento da mesma, 
notadamente no que se refere aos planos municipais de educação; 
c) assegurar a presença de representantes da comunidade escolar nas reuniões de avaliação 
dos alunos; 
d) criação de mecanismos de prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos 
destinados à educação; 
e) estabelecimentos das unidades pré-escolares e de 1° grau como unidades orçamentárias 
próprias. 
VI - revigoramento político e técnico das unidades escolares com a vigência de regimentos 
escolares que, quando elaborados, permitam a participação dos vários segmentos da 
comunidade escolar e reflitam os fins e princípios da educação municipal; 
VII - garantia de padrão de qualidade mediante a dotação da rede municipal de ensino de toda 
a infra-estrutura física, técnica e de serviços, indispensável aos objetivos 
educacionais. 
 
Art. 220 - É dever do Poder Público Municipal para com a Educação: 
I - o atendimento educacional das crianças de zero a quatro anos, em creches, de quatro a seis 
anos em pré-escolar, com o objetivo de promover o desenvolvimento físico, emocional e 
intelectual das crianças dessas faixas etárias; 
II - o oferecimento de ensino de 1° grau, obrigatório, inclusive para aqueles que não tiverem 
acesso ou não concluírem em idade própria; 
III - jornada escolar mínima de quatro horas e meia a ser, progressivamente, ampliada para se 
atingir o turno único, promovendo-se a aquisição de uma base comum de conhecimentos 
científicos-tecnológicos, das letras e das artes pela população escolarizável. 
 
Art. 221 - A cada quatro anos proceder-se-á à realização do censo escolar e, anualmente, a 
chamada escolar, garantindo-se à população ampla informação sobre o direito à educação e à 
obrigatoriedade escolar. 
 
Art. 222 - O Poder Público Municipal exercerá as funções coordenadora e fiscalizadora dos 
serviços educacionais, de modo a resguardar que o processo pedagógico, tendo por referência 
as características sócio-econômicas e culturais da população escolarizável, garanta-lhes a 
aquisição de uma base comum de conhecimento. 
 
Art. 223 - O Município garantirá a oferta de ensino fundamental regular noturno para todos os 
padrões idênticos ao ensino diurno sob metodologia adequada a este tipo de demanda, 
respeitadas as condições de vida do aluno. 
§ 1° - Lei Municipal disciplinará a educação especial da criança excepcional. 
§ 2° - Fica garantida a adaptação dos prédios escolares a fim de permitir o livre trânsito dos 
portadores de deficiência. 
 
Art. 224 - O Município promoverá o desenvolvimento de programas de alimentação, saúde e 
material didático para atendimento aos alunos do ensino fundamental. 
 
Art. 225 - O Poder Público realizará, quando necessário, testes de acuidade visual e auditiva, 
junto aos alunos matriculados na rede regular de ensino, assim como garantirá atendimento 
médico-pedagógico e foniátrico. 
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Art. 226 - A instituição de ensino religioso, como disciplina dos horários normais das escolas 
municipais, será administrada com: 
I - matrícula facultativa e ministrado por professores do próprio quadro do magistério 
Municipal, garantindo o seu caráter ecumênico. 
II - garantia de atividade alternativa aos alunos não matriculados para ensino religioso. 
 
Art. 227 - O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, perante o Poder 
Público. 
 
Art. 228 - O Poder Público Municipal aplicará, anualmente, vinte e cinco (25) por cento da 
receita resultante dos impostos, inclusive provenientes de transferências, exclusivamente na 
manutenção e desenvolvimento do ensino municipal, na forma presente na Constituição 
Estadual. 
 
Art. 229 - A celebração de convênios, acordos de contratos de assistência técnica ou 
financeira do Município de Niterói, com outros Municípios, o Estado ou a União, dependerá 
de autorização prévia da Câmara Municipal. 
Parágrafo Único - Fica vedado ao Poder Público Municipal estabelecer vínculo empregatício 
com o pessoal do magistério integrante de outras redes de ensino, por força deste tipo de 
convênio. 
 
Art. 230 - Os Planos Municipais de Educação, elaborados durante os primeiros meses de cada 
mandato executivo, deverão considerar os Planos Nacional e Estadual de Educação, de modo 
a promover, por seu intermédio, a necessária integração dos diversos níveis do Poder Público, 
com vista a incluir ações que conduzam ao cumprimento do artigo 313 da Constituição 
Estadual e 214 da Constituição Federal. 
 
Art. 231 - Os profissionais da educação da rede municipal não poderão ser afastados de seu 
exercício, salvo para ocupar cargos em comissão ou por licença sindical. 
Parágrafo Único - Fica vedado o aproveitamento de pessoal do magistério em serviços 
burocráticos ou administrativos do Município. 
 
Art. 232 - Fica assegurado ao educando do ensino fundamental da rede municipal o passe 
livre nos transportes coletivos da Cidade. 
 
Art. 233 - O Município promoverá e incentivará o desenvolvimento científico e tecnológico, a 
pesquisa científica básica, a autonomia e a capacitação tecnológica e a difusão dos 
conhecimentos, tendo em vista o bem-estar da população, a solução dos problemas sociais e o 
progresso das ciências. 
§ 1° - O desenvolvimento científico e tecnológico deverá ser promovido através da ação 
cooperativa com as Universidades, instituições públicas de ensino e pesquisa localizada no 
município, empresas e outros órgãos do governo 
§ 2° - A implantação ou expansão de sistemas tecnológicos de grande importância social, 
econômico ou ambiental deve ser objeto de lei. 
 
Art. 234 - A rede pública de ensino municipal deverá garantir o atendimento aos meninos e 
meninas que estejam nas ruas, não importando seu local de origem e independentemente do 
acompanhamento dos pais ou responsáveis e do período de matrícula. 
 
Art. 235 - O ensino é livre à iniciativa privada; observadas as seguintes condições: 
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I - cumprimento das normas gerais da educação nacional; 
II - autorização e avaliação, pelo Poder Público Municipal, da qualidade de ensino ministrado. 
 
Art. 236 - O atendimento especializado aos portadores de deficiência por equipe 
multidisciplinar de educação especial, assegurará: 
I - a matrícula em escolas da rede municipal mais próxima de sua residência, em turmas 
comuns ou, quando especiais, segundo critérios determinados para cada tipo de deficiência. 
II - a oferta de equipamento, recursos humanos e material nas escolas municipais, adequando-
as, sempre, ao tipo de deficiência; 
III - o atendimento especializado aos alunos superdotados, a ser implantado por legislação 
específica; 
IV - o oferecimento do ensino regular noturno de 5° e 8° série para alunos que, 
comprovadamente, estejam impossibilitados de freqüentar escolas, nos horários tradicionais: 
§ 1° - Somente poderá ser Diretor de escola municipal aquele que possuir formação 
pedagógica específica em administração escolar, obtida em curso de Pedagogia, ou que tenha 
curso de complementação pedagógica em administração escolar. 
 
Art. 237 - É vedado ao Município qualquer tipo de convênio com a iniciativa privada, visando 
à concessão de bolsa de estudo. 
 
Art. 238 - Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município, 
objetivando valorizar sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 
 
Art. 239 - O Município zelará, por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do 
educando na escola. 
 
Art. 240 - O Município manterá um sistema de bibliotecas escolares na rede pública 
municipal de ensino, e exigirá a existência de bibliotecas na rede escolar privada, na forma da 
lei. 
Parágrafo Único - As bibliotecas referidas neste artigo serão dirigidas por profissionais 
formados em Biblioteconomia. 
 
Art. 241 - Fica obrigatória no currículo pré-escolar a atividade de Educação Física, na rede 
municipal de ensino. 
Art. 242 - Fica a rede municipal de ensino obrigada a instituir o hasteamento da Bandeira 
Nacional em seus estabelecimentos, e o hábito patriótico do canto do Hino Nacional pelos 
alunos. 
 
 
 
NOVA FRIBURGO 
 
 
Da Educação 
 
SUBSEÇÃO I 
 
Disposições Gerais 
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Art. 287 - A educação, direito de todos e dever do Poder Público 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. 
§ 1o - Constitui dever da família, representada pelos pais ou responsáveis, matricular e 
acompanhas as crianças em idade de escolarização obrigatória nos estabelecimentos de ensino 
que promovam a educação formal e especial, sob pena de responsabilidade  revistas em lei. 
§ 2o - É dever da sociedade comunicar à autoridade escolar a existência de crianças que não 
estejam recebendo a escolarização obrigatória. 
 
SUBSEÇÃO II 
 
Do Ensino Fundamental 
 
Art. 288 - O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito com o estabelecimento progressivo do turno 
único, nas escolas municipais, inclusive aos que não tiverem acesso a ele na idade própria; 
II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; 
III - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, dirigidas 
preferentemente às camadas populares de baixa renda; 
IV - ensino noturno regular, adequado às necessidades de aprendizado do educando; 
V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
VI - liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino, sem prejuízo das 
atividades normais; 
VII - submissão, quando necessário, dos alunos matriculados na rede municipal de ensino a 
testes de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento; 
VIII - assistência à saúde no que respeita ao tratamento médico-odontológico e atendimento 
aos portadores de problemas psicológicos ou destes decorrentes. 
IX - o ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das escolas 
oficiais do Município e será ministrada de acordo com a confissão religiosa do aluno, 
manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável; 
X - o órgão municipal de educação, publicará, anualmente, relatório globalizando o trabalho 
realizado, bem como os resultados obtidos. 
§ 1o - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
§ 2o - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, ou sua oferta irregular, 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3o - A assistência à saúde a que se refere o inciso VIII, objetiva a assegurar as condições 
físicas, mentais, psíquicas e sociais necessárias à eficiência escolar e à promoção humana, 
devendo ser realizada por equipe multidisciplinar, encarregada do planejamento e da 
execução ou mediante programas e convênios com instituições públicas. 
§ 4o - O Município orientará e estimulará, por todos os meios, a educação física, que será 
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino. 
 
Art. 289 - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. 
 
Art. 290 - Compete ao Poder Público: 
I - recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais 
ou responsáveis, pela frequência à escola; 
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II - recensear as crianças em idade escolar, com a finalidade de orientar a política de expansão 
da rede pública mediante ampliação do número de salas de aulas e/ou construção de novas 
unidades escolares. 
 
Art. 291 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais de educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. 
 
Art. 292 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento), 
no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino 
 
Art. 293 - Os recursos do Município serão destinados exclusivamente às escolas públicas. 
Parágrafo Único - Quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na 
localidade da residência do educando, fica o Município obrigado a investir prioritariamente na 
expansão de sua rede no local. 
 
Art. 294 - O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, social e 
moral à altura de suas funções, garantindo, ao efetivo ou estável, estatuto próprio e plano de 
carreira, atendidos os princípios de progressão vertical e horizontal, tempo de serviço, 
escolaridade, preservando o interstício legal e o concurso de acesso, garantindo ainda: 
a) gratificação adicional, por difícil acesso, ao professorado da zona rural; 
b) ingresso na carreira do magistério exclusivamente por concurso público, salvo os casos de 
necessidade; 
c) piso salarial profissional, a ser definido no Plano de Carreira. 
Parágrafo Único - A gratificação adicional por difícil acesso, de que trata a alínea "a", é 
estendida aos demais profissionais de educação. 
 
Art. 295 - A lei regulará a composição, o funcionamento e as atribuições do Conselho 
Municipal de Educação, observada a legislação federal e estadual. 
 
Art. 296 - O sistema de ensino municipal será organizado em regime de colaboração com o da 
União e o do Estado. 
§ 1o - O ensino municipal será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, assegurado aos 
necessitados condições de eficiência escolar; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III - 
pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV - valorização dos profissionais de ensino segundo dispuser a lei; 
V - gestão democrática do ensino público, na forma da lei, atendendo as seguintes diretrizes: 
a) participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de 
sua execução; 
b) criação de mecanismo para prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos 
destinados à educação; 
c) participação de estudantes, professores, pais e funcionários através de funcionamento de 
conselhos comunitários em todas a unidades escolares, com o objetivo de acompanhar e 
colaborar para o bom nível pedagógico da escola. 
VI - garantia de padrão de qualidade; 
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VII - educação não diferenciada entre sexos, seja no comportamento pedagógico ou no 
conteúdo do material didático. 
§ 2o - O Município assegurará padrão de qualidade mediante garantia de: 
I - aperfeiçoamento e reciclagem dos profissionais de ensino; 
II - regionalização do ensino, segundo as características sócio-econômicas e culturais, 
adotando e implementando: 
a) calendário ajustado às características regionais; 
b) progressiva oferta das oito séries do ensino fundamental nos distritos; 
c) regionalização dos currículos e dos programas. 
§ 3o - Fica assegurado ao servidor público municipal preferência para matrícula na rede 
pública municipal. 
 
Art. 297 - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 
contribuição social do salário-educação, recolhida, na forma da lei, pelas empresas, que dela 
poderão deduzir a aplicação realizada no ensino fundamental de seus empregados e 
dependentes. 
 
Art. 298 - Na elaboração do Plano Municipal de Educação, o Município considerará o Plano 
Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do 
ensino, em seus diversos níveis, bem como a integração das ações do Poder Público que 
conduzam a: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
IV - promoção humanística. 
§ 1o - O Plano Municipal de Educação será elaborado a cada período de quatro anos e, 
anualmente, submetido a revisão; 
§ 2o - Os currículos das escolas municipais serão elaborados a partir dos conteúdos mínimos, 
fixados em lei, de maneira a assegurar a formação básica comum e respeito aos valores 
culturais, nacionais, regionais e latino-americanos, desenvolvendo em seus programas dentre 
outros noções específicas de: 
a) direitos humanos; 
b) defesa civil; 
c) ecologia e meio ambiente; 
d) normas de trânsito; 
e) direitos do consumidor; 
f) cuidados primários de saúde; 
g) sexologia; 
h) efeitos nocivos das drogas, do álcool e do tabaco; 
i) noções técnicas administrativas, agrícolas, agropecuárias, comerciais, industriais e 
informáticas, a nível de formação especial, como componente da grade curricular; 
j) estudos fluminenses, abrangendo os aspectos históricos, geográficos, econômicos, 
sociológicos do Estado e seus Municípios, especialmente o de Nova Friburgo. 
§ 3o - O Município garantirá a participação dos professores do ensino Municipal na 
elaboração do Plano Municipal de Educação e do Regimento das Escolas. 
 
Art. 299 - Lei Municipal regulamentará: 
I - a instalação de creches, unidades de educação pré escolar e escolas municipais sempre que 
venham a ser aprovados projetos para loteamento e conjuntos habitacionais; 
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II - a organização do sistema municipal integrado de ensino com a União e o estado, 
observada a legislação federal e estadual. 
 
 
 
 
NOVA IGUAÇU 
 
Da Educação 
 
Art. 163 - O dever do município com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiverem acesso 
na idade própria; 
II - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino; 
IV - atendimento em creche e pré-escola às criança de 0 (zero) a 6 (seis) anos de idade; 
V - acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística,  segundo a 
capacidade de cada um; 
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através 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 Município, ou sua oferta irregular 
importa responsabilidade da autoridade competente. 
§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer- lhes a 
chamada a zelar, junto aos pais e responsáveis pela freqüência à escola. 
 
Art.164 - O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados condições de 
eficiência escolar. 
 
Art. 165 - O ensino oficial do Município será gratuito em todos os graus e atuará 
prioritariamente no fundamental e pré-escolar. 
§ 1º - O ensino religioso de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários das escolas 
oficiais do Município e será ministrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, 
manifestada por ele, se for capaz, ou por seu representante legal ou responsável. 
§ 2º - O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa. 
§ 3º - O Município orientará e estimulará por todos os meios a educação física, que será 
obrigatória nos estabelecimentos municipais de ensino e nos particulares que recebem auxílio 
do Município. 
 
Art. 166 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 
I - cumprimento das normas gerais de educação nacional; 
II - autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos competentes. 
 
Art. 167 - os recursos do Município serão destinados às escolas públicas, podendo ser 
dirigidos às escolas particulares, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, as últimas 
definidas em lei federal que: 
I - comprovem finalidades não lucrativas e apliquem seus excedentes financeiros nas escolas 
particulares, no caso de falta de vagas na rede pública; 
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II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional ou do município, no caso de encerramento de suas atividades. 
Parágrafo único - Os recursos de que trata este artigo serão destinados à aquisição de vagas 
para o ensino fundamental, para os alunos que demonstrarem insuficiência de recursos, 
quando houver falta de vagas e cursos regulares da rede pública na localidade da residência do 
educando. 
 
Art. 168 - O Município manterá o professorado municipal em nível econômico, financeiro, 
social e moral à altura de suas funções. 
 
Art. 169 - a lei regulará a composição , o funcionamento e as atribuições do Conselho 
Municipal de Educação. 
 
Art. 170 - O Município aplicará, anualmente 25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da 
receita resultante dos impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento de ensino. 
Parágrafo Único - O Sistema de Ensino Municipal será organizado em regime de colaboração 
com o da União e do Estado. 
 
 
 
PETRÓPOLIS 
 
 
Da Política Educacional, Cultural e Desportiva 
 
Art. 148 - O Município manterá: 
I - ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria; 
II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências físicas e mentais; 
III - atendimento em creche e pré-escola às crianças até seis anos de idade, com preferência 
para as de baixa renda, sendo estas em tempo integral; 
IV - ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares 
de fornecimento de material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde, 
destinada à população de baixa renda. 
§ 1º - O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. 
§ 2º - Os livros escolares não descartáveis e o material didático, em uso nas várias séries das 
escolas municipais, sejam padronizados pela Secretaria de Educação de modo a servirem, ao 
menos, por um período de quatro anos em qualquer escola municipal. 
§ 3º - O Município promoverá, anualmente, o recenseamento da população escolar e fará a 
chamada dos educandos, zelando, por todos os meios ao seu alcance, pela sua permanência na 
escola. 
§ 4º - O calendário escolar municipal será flexível e adequado às peculiaridades climáticas e 
às condições sociais e econômicas dos alunos, bem como a fatos relevantes que contribuam 
para a descontinuidade das aulas. 
§ 5º - Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e à valorização 
de sua cultura o seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 
§ 6º - O Conselho Municipal de Educação regulamentará a prática, nas escolas do Município, 
em caráter obrigatório, do hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual e Municipal, nas 
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datas que antecedem feriados nacionais e municipais, bem como o ensino e o canto do Hino 
Nacional e dos Hinos do Estado e do Município. 
§ 7º - O Município não manterá escolas de segundo grau até que as crianças com até 14 
(quatorze) anos de idade tenham sido atendidas na rede escolar de primeiro grau, com exceção 
para o Liceu Municipal "Prefeito Cordolino Ambrósio". 
§ 8º - Em conseqüência, também não manterá nem subvencionará estabelecimento de ensino 
superior. 
 
Art. 149 - No mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das receitas de impostos, compreendidas 
as provenientes de transferências do Estado ou da União, serão destinadas à Educação no 
âmbito do Município.* 
 
*Nova redação dada pela Emenda nº 05 de 18.02.98. 
 
Art. 150 - O Município, no exercício de sua competência: 
I - estimulará as manifestações da cultura popular e facilitará, materialmente, a atividade dos 
artistas locais; 
II - protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e imóveis de 
valor histórico, artístico, cultural e paisagístico; 
III - estabelecerá e implantará políticas de educação para a segurança do trânsito, em 
articulação com o Estado. 
 
Art. 151 - O Município no desenvolvimento de sua política educacional: 
I - regulamentará a instalação de creches, unidades de educação pré-escolar e fundamental, 
sempre que venham a ser aprovados projetos para loteamentos e conjuntos 
habitacionais; 
II - fomentará as práticas desportivas, especialmente nas escolas a ele pertencentes, inclusive , 
subvencionando entidades desportivas profissionais para aplicação exclusiva no esporte 
amador, favorecendo a classe estudantil, as quais entidades ficam obrigadas à prestação de 
contas ao Poder Público, como condicionante de nova subvenção;* 
 
*Nova redação dada pela Emenda nº 05 de 18.02.98. 
 
III - estabelecerá e implantará políticas de educação para a segurança do trânsito, em 
articulação com o Estado. 
 
Art. 152 - O Município no exercício de sua competência apoiará e incentivará a valorização e 
a difusão das manifestações culturais por meio de: 
I - criação, manutenção e abertura de espaços públicos devidamente equipados e capazes de 
garantir a produção, divulgação e apresentação das manifestações culturais e artísticas; 
II - estímulo à instalação e desenvolvimento de bibliotecas, museus, arquivos e congêneres, 
bem como atenção especial ao acervo de obras de arte e outros bens de valor cultural para o 
Município; 
III - promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais de cultura; 
IV - custódia de documentos públicos; 
V - preservação dos documentos, obras, monumentos, além de outros bens de valor histórico, 
artístico e cultural, impedindo sua evasão, dispersão ou destruição e ouvindo quando for o 
caso, a comunidade local; 
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VI - manutenção de suas instituições devidamente dotados de recursos humanos, materiais e 
financeiros, promovendo pesquisas, inventários e formação de pessoal especializado nestas 
áreas; 
VII - proteção do patrimônio cultural e natural através da sinalização das informações sobre a 
vida cultural, histórica e do patrimônio natural da cidade. 
 
Art. 153 - O Município estimulará, através de mecanismos legais os empreendimentos 
privados que se voltem à preservação e restauração do patrimônio cultural e histórico. 
§ 1º - O Município concederá na forma da Lei, estímulos aos proprietários de bens culturais 
tombados, que atendam às recomendações de preservação patrimonial. 
§ 2º - A Lei disporá sobre multas para os atos relativos a evasão, destruição e 
descaracterização de obras de arte e de outros bens de interesse histórico, ou artístico, ou 
cultural, ou ambiental, sendo os seus valores adequados aos custos da recuperação, 
restauração ou reposição do bem extraviado ou danificado. 
 
Art. 154 - O Município poderá criar o Curador Municipal, que zelará pela guarda dos bens 
próprios municipais de interesse cultural, cujas funções serão definidas em lei. 
 
Art. 155 - O Município fomentará as práticas desportivas, especialmente nas escolas a ele 
pertencentes, sendo vedada ao Município a subvenção de entidades desportivas profissionais. 
 
Art. 156 - O Município terá os Conselhos Municipais de Educação, Esporte e Lazer, da 
Cultura e de Tombamento Histórico, Cultural e Artístico, e de Defesa da Criança e do 
Adolescente. 
Parágrafo único - É assegurado a criação de Conselho Municipal de Educação, de caráter 
consultivo e controlador da política de Educação, a nível municipal, integrado por entidades 
do movimento social organizado e movimento sindical, com a necessária participação da 
Secretaria Estadual de Educação e sendo presidido pelo Secretário Municipal de Educação. 
 
Art. 157 - Para atender à obrigação da garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
pelo Município, nos termos da Constituição Estadual, a Administração Municipal poderá 
manter convênios com órgãos governamentais, com fundações, empresas, entidades religiosas 
ou particulares e pessoas físicas. 
§ 1º - No atendimento à realidade existente no Município, enquanto necessário, a Prefeitura, a 
fim de garantir o ensino gratuito, poderá fornecer Professores do Município às Escolas 
conveniadas ou alocar a verba necessária para o pagamento de Professores da própria Escola 
conveniada. 
§ 2º - É vedado a liberação de verbas públicas para o ensino particular, exceto a concessão de 
bolsas de estudo. 
 
Art. 158 - Nos termos da Constituição Federal, art. 210 § 1º e da Constituição Estadual, Art. 
310, o ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental. 
 
Art. 159 - À Associação Petropolitana de Estudantes (APE) como incentivo ao associativismo 
estudantil, poderá ser concedida pelo Poder Público Municipal subvenção constante do 
Orçamento anual. 
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PIRAÍ 
 
Da Política da Educação 
 
Art. 203 - A educação, direito de todos, e dever do Município e da família, será promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, do Estado e da União, visa o pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação 
para o trabalho; o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos; a eliminação de 
todas as formas de racismo e de discriminação; a afirmação do pluralismo cultural e, a 
convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana. 
 
Art. 204 - O ensino municipal será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência nas escolas; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada 
qualquer discriminação; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, observado o seguinte critério: 
- na eventualidade de, em unidade escolar oficial de pré-escolar, 1º grau ou de ensino 
supletivo, haver necessidade de opção para ocupação de vaga em decorrência de a demanda 
de matrículas ser superior a oferta de vagas, dar-se-á preferência aos candidatos 
comprovadamente carentes. 
V - valorização dos profissionais do ensino, garantido, na forma da lei, planos de carreira para 
o magistério público, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso 
público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições 
mantidas pelo Município: 
- ao profissional do ensino público municipal será assegurada a atualização, treinamento e 
reciclagem na área pedagógica para garantir a qualidade do ensino. 
VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei atendendo as seguintes diretrizes: 
a) participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de 
sua execução através de deliberação do Conselho Municipal de Educação, dos Conselhos 
Escolares e de entidades envolvidas com a educação; 
b) criação de mecanismos para prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos 
destinado à educação; 
c) participação de estudantes, profissionais, pais de alunos e funcionários, através de 
funcionamento de conselhos comunitários em todas as unidades escolares, com o objetivo de 
acompanhar o nível pedagógico da escola segundo normas dos Conselhos Municipal e 
Estadual de Educação. 
VII - garantia de padrão de qualidade; 
VIII - educação não diferenciada entre sexos, seja no comportamento pedagógico ou no 
conteúdo do material didático. 
 
Art. 205 - O dever do Município com a educação será efetivado mediante as seguintes 
garantias: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, com o estabelecimento do regime progressivo e 
turno único; 
II - oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito aos que a ele não tiverem acesso na 
idade própria; 
III - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio; 
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IV - atendimento educacional especializado obrigatório aos portadores de deficiências físicas 
e mentais na rede regular de ensino; 
V - atendimento em creche e pré-escolas às crianças de até seis anos de idade, com 
preferência à população de baixa renda; 
VI - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um; 
VII - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VIII - atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
IX - liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para as atividades das 
associações; 
X - eleições diretas, na forma da lei, para direção das instituições de ensino mantidas pelo 
Poder Público Municipal, com a participação da comunidade escolar; 
XI - assistência à saúde no que respeita ao tratamento médico-odontológico e atendimento aos 
portadores de problemas psicológicos ou destes decorrentes. 
§ 1º - O ensino fundamental abrangerá as classes seriadas e multisseriadas do primeiro e do 
segundo segmentos regulamentadas em lei, em regime diurno e noturno. 
§ 2º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público objetivo. 
§ 3º - O Município manterá prioritariamente a educação infantil e o ensino fundamental, 
sendo vedada a ampliação de sua oferta em níveis ulteriores de ensino, enquanto não 
atendidas plenamente a demanda nos níveis iniciais e nos termos desta lei. 
§ 4º - A educação infantil abrangerá as classes de pré-escolar, constituindo responsabilidade 
prioritária do Município. 
§ 5º - A não oferta ou a oferta insuficiente do ensino obrigatório e gratuito pelo Poder Público 
Municipal, importará responsabilidade da autoridade competente, nos termos da 
lei. 
§ 6º - Ao educando portador de deficiência física, mental ou sensorial, assegura-se o direito de 
matrícula na escola pública municipal mais próxima de sua residência. 
 
Art. 206 - A educação física é considerada disciplina curricular e obrigatória nas escolas 
públicas municipais e nas particulares, instaladas no Município e que dele recebam auxílio. 
 
Art. 207 - A história de Piraí será introduzida nos currículos de 1º grau da rede pública 
municipal.* 
 
* Nova redação dada pela Emenda nº 06 de 08/12/98. 
 
Art. 208 - Compete ao Município através de seus dirigentes: 
I - suprir as escolas públicas municipais com materiais didáticos adequados à prática do 
ensino; 
II - recensear periodicamente os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e 
zelar junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência à escola, com a finalidade de orientar a 
política de expansão da rede pública e a elaboração do Plano Municipal de Educação. 
 
Art. 209 - Compete, ainda, ao Poder Público Municipal, mediante prévia autorização 
legislativa, firmar com as empresas privadas situadas no Município, convênios em regime de 
cooperação mútua para assistência em creches dos filhos de seus empregados. 
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Art. 210 - O ensino no Município é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes 
condições: 
I - cumprimento das diretrizes de educação municipal e das normas estaduais e nacionais de 
educação; 
II - autorização e avaliação de qualidade de ensino pelo Poder Público, segundo normas dos 
Conselhos Municipal, Estadual e Federal de Educação; 
III - garantia, pelo Poder Público Municipal, de mecanismo de controle indispensável à 
necessária autorização para cobrança de taxas, mensalidades e quaisquer outros pagamentos. 
 
Art. 211 - O Município, considerado o Plano Estadual e Nacional de Educação, estabelecerá o 
Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, visando a articulação e o 
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, e a integração das ações do Poder 
Público, que conduzem a: 
I - erradicação do analfabetismo no Município; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria de qualidade de ensino; 
IV - formação para o trabalho; 
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País. 
Parágrafo único - No Plano Municipal de Educação serão fixados conteúdos significativos 
para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos 
valores culturais e artísticos locais, regionais e nacionais, enfatizando a ecologia e a formação 
cívica. 
 
Art. 212 - O Município organizará, em regime de colaboração com o Estado e a União, 
o Sistema Municipal de Ensino, que deverá dispor sobre a organização administrativa e 
técnico-pedagógica do órgão municipal de educação. 
Parágrafo único - a prazo para a organização do Sistema Municipal de Ensino de que 
trata este artigo, não poderá exceder a 180 (cento e oitenta) dias, contados do início da 
vigência da presente lei. 
 
Art. 213 - Ao Poder Público Municipal compete, além de outras atribuições, mediante 
aprovação legislativa: 
I - instituir o Piano de Carreira do Magistério Público Municipal; 
II - organizar o Estatuto do Magistério Público Municipal; 
III - estabelecer normas do concurso público para ingresso no Magistério Público 
Municipal; 
IV - instituir o Conselho Municipal de Educação. 
 
Art. 214 - Os membros do Magistério Público Municipal não poderão ser afastados do 
exercício de regência de turma, salvo para ocupar funções diretivas ou chefias onde sejam 
absolutamente indispensáveis e exclusivamente na estrutura da Secretaria Municipal de 
Educação, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 84, da Constituição Estadual. 
 
Art. 215 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 27% (vinte e sete por cento) de 
sua receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências do Estado e 
da União, na manutenção e desenvolvimento do ensino público municipal.  
§ 1º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 
necessidades do ensino obrigatório, nos termos dos Planos Municipal, Estadual e Nacional de 
Educação. 
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§ 2º - Os programas suplementares de alimentação e assistência à saúde previstos no artigo 
204 - VIII e artigo 208 - VII da Constituição Federal, serão financiados com recursos 
provenientes de contribuições sociais e de outras dotações do orçamento do Município. 
 
Art. 216 - Os recursos públicos municipais serão destinados às escolas públicas do Município, 
podendo ser dirigidos às escolas filantrópicas ou comunitárias comprovadamente sem fins 
lucrativos e que ofereçam ensino gratuito a todos que nelas estudam, um percentual máximo 
de 2% (dois por cento) dos recursos públicos destinados à Educação. 
Parágrafo único - O percentual previsto neste artigo será distribuído proporcionalmente ao 
número de escolas filantrópicas e comunitárias, as quais, para auferirem os benefícios 
contidos neste artigo, deverão obrigar-se, previamente, ao cumprimento das normas, 
condições e diretrizes da educação municipal prevista nesta lei. 
 
Art. 217 - É obrigatório, nas escolas do Município de ensino fundamental, o cântico, pelo 
alunado, do Hino Nacional Brasileiro, duas vezes por semana, em dias a serem determinados 
pela Direção do Educandário. 
 
 
 
PORCIÚNCULA 
 
Da Educação 
 
Art. 94 - O Município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União e o Estado, 
atuando, prioritariamente, no ensino fundamental e pré-escolar. 
§ 1º - Os recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino compreenderão: 
I - vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos compreendida a 
proveniente de transferências; 
II - as transferências específicas da União e do Estado; 
§ 2º - Os recursos referidos no parágrafo anterior poderão ser dirigidos também às escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas, na forma da lei, desde que atendidas as 
prioridades da rede de ensino do Município. 
 
Art. 95 - Integra o atendimento ao educando os programas suplementares de material didático 
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 
Art. 96 - O Município assegurará, na promoção da educação e do ensino pré-escolar e do 
fundamental, a observância dos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola; 
II - garantia do ensino fundamental, obrigatório e gratuito, na rede escolar municipal, 
inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria; 
III - garantia de padrão de qualidade; 
IV - gestão democrática do ensino, na forma da Lei; 
V - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 
VI - atendimento especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede 
escolar municipal. 
 
Art. 97 - Os cargos do magistério público municipal, serão obrigatoriamente, providos através 
de concurso público de provas ou de provas e títulos, vetada qualquer outra forma de 
provimento. 



 123

 
Art. 98 - A Lei assegurará, na gestão das escolas da rede municipal do ensino, a participação 
efetiva de todos os segmentos sociais envolvidos no processo educacional, podendo, para este 
fim, instituir conselhos comunitários escolares em cada unidade de ensino. 
 
Art. 99 - Aos membros do magistério municipal serão assegurados: 
I - plano de carreira com promoção horizontal e vertical, mediante critério justo de aferição de 
tempo de serviços efetivamente trabalhado em função do magistério, bem como habilitação e 
aperfeiçoamento profissional; 
II - piso salarial profissional; 
III - participação na gestão do ensino público municipal; 
IV - que se mantenha atualizado o estatuto do magistério municipal; 
V - provimentos dos cargos de dirigentes escolares, mediante eleições diretas, com a 
participação de todos os segmentos envolvidos; 
VI - que o magistério público municipal e os demais servidores do ensino disponham de 
adequadas condições de formação, reciclagem e atualização. 
 
Art. 100 - O Município criará o Conselho Municipal de Educação, composto com a 
participação de segmentos sociais, envolvidos no processo educacional, direta ou 
indiretamente. 
Parágrafo único - A composição a que se refere este artigo observará o critério de 
representação do ensino privado, na razão de 1/3 (um terço) do número de vagas que forem 
destinadas à representação do ensino público. 
 
Art. 101 - A composição do Conselho Municipal de Educação não será inferior a 09 (nove) e 
nem excederá de 21 (vinte e um) membros efetivos, indicados pela comunidade. 
 
Art. 102 - O Município aplicará, no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento exclusivo do ensino público municipal: 
I - Não se incluem no percentual previstos neste artigo, as verbas do orçamento municipal 
destinadas às atividades culturais, desportivas e recreativas, promovidas pela Municipalidade. 
 
Art. 103 - Os recursos públicos municipais serão destinados às escolas da rede municipal de 
ensino, podendo ser dirigidos à escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas 
em Lei, que: 
I - comprovem finalidade não lucrativa; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao Poder Público Municipal, no caso de encerramento de suas atividades. 
§ 1º - Os recursos de que trata este artigo poderão ser destinados à bolsas de estudo para o 
ensino fundamental e médio, para os que demonstrarem insuficiência de recursos financeiros, 
desde que haja falta de vagas na rede pública, ficando o Poder Público Municipal obrigado a 
investir prioritariamente na expansão de sua rede escolar. 
 
Art. 104 - O Plano Municipal de Educação poderá ser anual ou plurianual e referir-se-á a 
educação pré-escolar e ao ensino fundamental incluindo, obrigatoriamente, todos os 
estabelecimentos de ensino público sediados no Município conduzindo-a: 
I - erradicação de analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade do ensino; 
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IV - formação para o trabalho. 
Parágrafo único - O Plano de que trata este artigo poderá ser elaborado em conjunto ou de 
comum acordo com a rede escolar mantida pelo Estado, na forma estabelecida pela Lei 
Federal. 
 
Art. 105 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas da rede municipal de ensino fundamental, e será ministrada de acordo 
com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou por representante 
legal ou responsável. 
 
Art. 106 - O Município assegurará a prática da educação física como disciplina obrigatória, 
dos horários normais das escolas da rede municipal de ensino fundamental e nos particulares 
que recebem auxílio do Município, por se tratar de uma atividade formativa e de socialização 
do educando. 
Parágrafo único - Nos estabelecimentos de ensino, deverão ser reservados espaços para a 
prática de atividades físicas, equipados materialmente e com recursos qualificados. 
 
Art. 107 - O ensino pré-escolar será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - a educação de crianças de 0 à 6 anos é um direito da família e um dever do Estado, 
particularmente da municipalidade; 
II - a educação nesta faixa etária deve visar ao desenvolvimento infantil nos espaços sócio-
afetivos, lingüísticos, psicomotor e deve propiciar a aplicação dos conhecimentos referentes 
ao mundo físico e social; 
III - a educação desse contingente educacional deve pautar-se em currículo que assegura 
respeito e acatamento à diversidade social e cultural dessa população infantil, observando os 
conhecimentos socialmente produzidos de que essa criança é portadora; 
IV - nos últimos três anos de faixa etária, essa educação deve articular-se com o ensino 
regular de 1º grau, em especial com as classes de alfabetização. 
 
Art. 108 - O Município deve assegurar a educação fundamental, de jovens e adultos excluídos 
ou não escolarizados no devido tempo, como tarefa prioritária, criando condições para sua 
alfabetização. 
 
 
 
 
RIO DE JANEIRO 
 

 Da Educação 
 

Art. 324 - O Município promoverá: 

I - política com vista à formação profissional nas áreas do ensino público municipal em que 
houver carência de professores especializados; 

II - cursos de atualização e aperfeiçoamento para professores e especialistas das áreas em que 
estes atuarem e em que houver necessidade; 
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III - recenseamento bianual de crianças de até catorze anos, dos portadores de deficiência que 
necessitem de programas de educação especial e das crianças que não tiveram acesso à escola 
na idade própria, para planejamento das ações educativas próprias; 

IV - ocupação dos prédios escolares em horários ociosos, para serem utilizados em palestras, 
cursos e outras atividades de interesse da comunidade local. 

Parágrafo único - Para implementação do disposto nos incisos I, II e III, o Município poderá 
celebrar convênios com instituições públicas após deliberação do Conselho Municipal de 
Educação. 

Art. 325 - As creches e unidades pré-escolares integram o sistema de ensino do Município e 
serão fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Educação de acordo com o estabelecido em 
lei. 

§ 1º - O Município assegurará recursos próprios para a instalação, funcionamento e 
manutenção de creches e unidades pré-escolares da rede municipal de ensino público e do 
sistema mantido ou apoiado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, ou órgão 
que vier a substituí-la, em cooperação com associações comunitárias e instituições da 
sociedade civil. 

§ 2º - Para atender ao sistema referido no parágrafo anterior, poderá a Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, ou órgão que vier a substituí-la, contratar pessoal mediante 
aprovação prévia em concurso público de provas, ou de provas e títulos, com inscrição 
limitada a pessoas comprovadamente radicadas na comunidade onde funciona a creche ou 
unidade pré-escolar. 

Art. 326 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições: 

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional, da legislação trabalhista, dos 
acordos intersindicais e das tabelas de anuidade legalmente estabelecidas; 

II - autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

Parágrafo único - O não atendimento às normas legais relativas ao ensino e a seus 
profissionais acarretará sanções administrativas e pecuniárias. 

Art. 327 - O Poder Público fiscalizará a cobrança de mensalidades e quaisquer outros 
pagamentos efetuados aos estabelecimentos privados de ensino, aplicando as penalidades 
previstas na legislação. 

Art. 328 - É assegurado plano de carreira para os profissionais de educação, garantida a 
valorização da qualificação e da titulação profissional independentemente do nível escolar em 
que atue, inclusive mediante a fixação de piso salarial. 

Parágrafo único - Na organização do sistema municipal de ensino, serão considerados 
profissionais do magistério público os professores e os especialistas de educação. 
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Art. 329 - Os profissionais do magistério público deverão manter-se em efetivo exercício de 
regência de turma, salvo quando para ocupar cargo ou função na estrutura da Secretaria 
Municipal de Educação e nos casos de que tratam os arts. 183 e 192. 

Parágrafo único - Os profissionais do magistério público admitidos através de concursos 
setorizados não poderão ser removidos da escola onde foram lotados inicialmente antes de 
completar cinco anos consecutivos de efetiva regência de turma. 

Art. 330 - A lei estabelecerá o plano municipal de educação, de duração plurianual, e em 
consonância com os planos nacional e estadual de educação, visando à articulação e à 
integração das ações desenvolvidas pelo Poder Público que conduzam à: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - melhoria da qualidade do ensino; 

IV - orientação para o trabalho; 

V - promoção humanística, cultural e artística, científica e tecnológica. 

§ 1º - O ano letivo na rede municipal de ensino público terá, no mínimo, a duração fixada na 
legislação federal; 

§ 2º - Não serão considerados dias letivos do período mínimo a que tem direito o aluno 
aqueles em que não houver aula para a turma em que ele estiver matriculado. 

Art. 331 - Nas turmas do segundo segmento do primeiro grau da rede municipal de ensino 
público é obrigatória a inclusão de atividades de informação e iniciação profissionais, 
respeitando-se as características sócio-econômicas e culturais do Município e a carga 
curricular oficial. 

Art. 332 - O Conselho Municipal de Educação fixará conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, em complementação àqueles fixados pela lei de diretrizes e bases da educação 
nacional, assegurando a informação e a formação plena do educando e respeitados os valores 
culturais e artísticos regionais, nacionais e latino-americanos. 

§ 1º - Os currículos escolares serão elaborados por órgão específico da Secretaria Municipal 
de Educação, com participação de representação dos professores, dos pais e dos alunos, e 
aprovados pelo Conselho Municipal de Educação; 

§ 2º - A educação e a conscientização ecológica integrarão os currículos das escolas de 
primeiro grau do Município. 

Art. 333 - O Município garantirá assistência médica à criança e ao adolescente inscritos na 
rede pública de ensino através da criação do cartão de visita médico-odontológica em que 
constem acompanhamento oftalmológico, otorrinolaringológico, odontológico e 
biopsicológico, atualizado a cada semestre. 
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Art. 334 - O Município manterá sistema de bibliotecas escolares na rede de ensino público e 
exigirá a existência de bibliotecas na rede escolar privada, na forma da lei. 

Parágrafo único - As bibliotecas referidas neste artigo serão dirigidas por profissionais de 
Biblioteconomia. 

Art. 335 - Nenhuma escola pública ou privada será autorizada a funcionar sem área destinada 
a biblioteca. 

Art. 336 - O Prefeito convocará, com ampla representação da sociedade, a cada dois anos, 
conferência municipal de educação para avaliação da situação educacional do Município e 
fixação das diretrizes gerais do plano municipal de educação. 

 
 
 
SÃO GONÇALO 
 
Da Educação 
 
Art. 163 - A educação, direito de todos e dever do Município e da família, será promovida e 
incentivada com a participação da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania, aprimoramento da democracia e dos direitos 
humanos, eliminação de todas as formas de racismo e de discriminação, qualificação para o 
trabalho e convivência solidária a serviço de Lei Orgânica uma sociedade justa, fraterna, livre, 
soberana e ecologicamente equilibrada. 
Parágrafo único - A participação da sociedade se dará através de deliberação das entidades 
civis envolvidas com a educação. 
 
Art. 164 - O Município reservará dotação para a educação especial no orçamento destinado à 
educação. 
 
Art. 165 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na Escola; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; 
IV - gratuidade do ensino público municipal, sem preconceito de origem, raça, sexo, 
orientação sexual, preferencias políticas ou quaisquer outras formas de discriminação; 
V - valorização do profissional do ensino, garantido, na formar da lei, plano de carreira para o 
magistério, com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de 
provas e títulos, cursos e seminários de atualização; 
VI - implantação de programas suplementares de alimentação, assistência à saúde e material 
didático escolar. 
 
Art. 166 - O dever do Município com a educação ,será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental obrigatório e gratuito; 
Il - atuação prioritária no ensino fundamental e no pré-escolar; 
Ill - atendimento educacional aos portadores de deficiência, criando organizações específicas 
capazes de atendê-los; 
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IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças até sete anos de idade; 
V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
VI - ensino profissionalizante com cooperação do Estado ou União; 
Vll - merenda escolar em todas as unidades de ensino da rede municipal; 
Vlll - criação doconselho Municipal de Educação, de caráter deliberativo, normativo, 
fiscalizador, com representação dos poderes municipais e da sociedade civil, conforme 
normas estabelecidas pelo artigo 4º desta lei. 
§ 1º - Toda escola municipal a ser construída deverá abrigar instalações adequadas ao 
atendimento do pré-escolar. 
§ 2º - O Poder Público Municipal, construirá anualmente, no mínimo, duas escolas para 
ensino de primeiro grau nos bairros mais distantes e carentes. 
§ 3º - É vedado ao Poder Público Municipal, instituir qualquer tipo de taxa referente à 
educação. 
§ 4º - E vedado ao município, qualquer tipo de convênio com a iniciativa privada, visando a 
concessão de bolsas de estudo. 
 
Art. 167 - Toda escola pública municipal, que mantenha a cadeira de curso técnico, deverá 
obrigatoriamente ter um escritório modelo para melhor aproveitamento prático do aluno. 
 
Art. 168 - O Poder Público Municipal destinará recursos suficientes à implantação de curso 
profissionalizante, para portadores de deficiência, equipando oficina com material necessário 
ao ensino da fabricação de aparelhos ortopédicos, conserto de rádio e televisão, e demais 
atividades compatíveis com suas deficiências, de forma a integrá-los na sociedade como 
pessoas úteis que são. 
 
Art. 169 - O ensino é livre à iniciativa privada, de acordo com legislação em vigor. 
 
Art. 170 - Serão criados mecanismos de controle democrático da utilização dos recursos 
destinados à Educação, assegurada a participação de estudantes, professores, funcionários, 
alunos e representantes da comunidade científica e entidades da classe trabalhadora.*** 
 
Art. 171 - O Município aplicará, no mínimo, trinta e cinco por cento de sua receita resultante 
de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino. 
§ 1º - Para efeito do cumprimento deste artigo, serão considerados os sistemas de ensino 
municipal. 
§ 2º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento das 
necessidades do 
ensino obrigatório, nos termos do Plano Municipal de Ensino. 
 
Art. 172 - O Poder Público Municipal publicará de três em três meses relatório da execução 
orçamentária da despesa em educação, discriminando gastos mensais, em especial na 
manutenção e conservação das escolas. 
 
Art. 173 - A Lei estabelecerá o plano municipal de educação, de duração plurianual, visando à 
articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações 
do Poder Público que conduzem à: 
I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - melhoria da qualidade de ensino; 
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IV - formação para o trabalho; 
V - promoção artística, científica e tecnológica do Município; 
VI - preservação do meio ambiente e conseqüente melhoria da qualidade de vida. 
Art. 174 - As escolas municipais deverão ser devidamente adaptadas para a educação pré-
escolar. 
Parágrafo único - Enquanto o governo Municipal não possuir escolas suficientes para 
atendimento à criança e ao adolescente, que apóie integralmente, as escolas comunitárias 
existentes. 
 
Art. 175 - Os diretores das escolas municipais serão escolhidos por eleições diretas realizadas 
com a comunidade escolar, exercendo mandato de dois anos. 
§ 1º - Terá preferência a candidatar-se ao cargo, o professor especializado em administração 
escolar reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura. 
§ 2º - A eleição realizar-se-á, obrigatoriamente, na primeira quinzena do último mês do 
período letivo. 
 
 
 
SÃO JOÃO DA BARRA 
 
Da Política Educacional, Cultural e Desportiva 
 
Art. 169 – O ensino ministrado nas escolas municipais será gratuito. 
 
Art. 170 – O Município manterá: 
I – ensino fundamental, obrigatório, inclusive para os que não tiverem acesso na idade 
própria; 
II – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiências fiscais e mentais; 
III – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; 
IV – ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
V – atendimento ao educado, no ensino fundamental, por meio de programas suplementares 
de fornecimento de material didático, transporte escolar, alimentação e assistência à saúde. 
 
Art. 171 – O Município promoverá, anualmente, o recenseamento da população escolar e fará 
a chamada dos educandos. 
 
Art. 172 – O Município zelará, por todos os meios ao seu alcance, pela permanência do 
educando na escola. 
 
Art. 173 – O calendário escolar municipal será flexível e adequando às peculiaridades 
climáticas e às condições sociais e econômicas dos alunos. 
 
Art. 174 – Os currículos escolares serão adequados às peculiaridades do Município e 
valorizarão sua cultura e seu patrimônio histórico, artístico, cultural e ambiental. 
 
Art. 175 – O Município não manterá escolas de segundo grau até que estejam atendidas todas 
as crianças de idade até 14 anos, bem como não manterá nem subvencionará estabelecimento 
de ensino superior. 
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Art. 176 – O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante de 
impostos e das transferências recebidas do Estado e da União na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino. 
 
Art. 177 – Ao Município, no exercício de sua competência: 
I – apoiará as manifestações da cultura local; 
II – protegerá, por todos os meios ao seu alcance, obras, objetos, documentos e imóveis de 
valor histórico, artístico, cultural e paisagístico. 
 
Art. 178 – Ficam isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano os imóveis 
tombados pelo Município em razão de suas características históricas, artísticas, culturais e 
paisagísticas. 
 
Art. 179 – O Município fomentará as práticas desportivas, especialmente nas escolas a ele 
pertencentes. 
 
Art. 180 – É vedada ao Município a subvenção de entidades desportivas profissionais. 
 
Art. 181 – O Município incentivará o lazer, como forma de promoção social. 
 
Art. 182 – O Município deverá estabelecer e implantar política de educação para a segurança 
do trânsito, em articulação com o Estado. 
 
Art. 183 – Fica assegurada às comunidades residentes nas zonas rurais, onde não existam 
escolas públicas no raio de 1 quilômetro, construção pelo Poder Municipal de escolas do 1º 
grau. 
 
Art. 184 – O Poder municipal criará em cada Distrito ou Bairro com mais de 3.000 mil 
habitantes bibliotecas públicas municipais. 
 
Art. 185 – Será construído pelo Poder Público Municipal um centro cultural na sede do 
Município e outro no 2º Distrito, em São Francisco de Paula. 
 
Art. 186 – O Poder Público estivará a criação de uma estação de rádio no Município. 
 
Art. 187 – O Poder Público construirá, sempre que possível, campos oficiais de futebol, nos 
Distritos que tenham até 4.000 mil habitantes. 
 
Art. 188 – O Poder público zelará pela conservação de todos os prédios históricos do 
Município e os incorporará ao Patrimônio da comunidade. 
 
Art. 189 – O Poder público Municipal oferecerá as comunidades de localidades onde exista 
mais de 100 moradores, quadra de esporte abrigo para passageiro, creches, escolas de ensino 
profissionalizantes, praça com sanitário público para ambos os sexos. 
 
Art. 190 – Será incluído nos currículos das escolas Municipais e particulares que funcionarem 
no município, a história do município em seus aspectos econômicos, sociais, políticos e 
esportivos. 
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Art. 191 – Fica obrigatória a inclusão nos currículos das escolas municipais e particulares de 
2º grau existentes no município as disciplinas de cooperativas e técnica em agropecuária. 
 
 
SÃO JOÃO DO MERITI 
 
Da Educação 
 
Art. 117 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, visa o pleno desenvolvimento da pessoa e à 
formação do cidadão; o aprimoramento da democracia e dos direitos humanos; a eliminação 
de todas as formas de racismo e de discriminação; o respeito dos valores e do trabalho à 
afirmação do pluralismo cultural; a convivência solidária a serviço de uma sociedade justa, 
fraterna, livre e soberana. 
Parágrafo Único - A participação da sociedade se dará através de deliberação de entidades 
civis organizadas envolvidas com a educação e cultura na forma desta Lei Orgânica e das Leis 
Complementares. 
 
Art. 118 - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
I. Igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada 
qualquer discriminação; 
III. Pluralismo de idéias, de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e 
privadas de ensino; 
IV. Ensino público gratuito para todos, observado o critério da alínea abaixo: 
a) Na eventualidade de, em unidade escolar oficial de pré-escolar, 1º grau, ou de ensino 
supletivo, haver necessidade de opção para a ocupação de vaga em decorrência de a demanda 
de matrículas ser superior à oferta de vagas, dar-se-á preferência aos candidatos 
comprovadamente carentes; 
V. Valorização dos profissionais de ensino com cursos e seminários de atualização, 
garantidos, na forma da Lei, planos de carreira para o magistério público, com base na 
formação e no tempo de serviço, onde a progressão de 05 (cinco) em 05 (cinco) anos 
apresente uma diferença de no mínimo 5% (cinco por cento) entre os níveis com piso salarial 
profissional e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurando 
regime jurídico único. 
VI. Gestão democrática do ensino público, na forma da Lei, atendendo às seguintes diretrizes: 
a) Participação da sociedade organizada na formulação da política educacional e no 
acompanhamento de sua execução; 
b) Prestação de contas à sociedade da utilização dos recursos destinados à Educação; 
c) Participação de estudantes, professores, pais e funcionários, através de funcionamento de 
conselhos comunitários em todas as unidades escolares, com o objetivo de acompanhar, a 
alocação de recursos da caixa escolar e o nível pedagógico da escola, segundo normas dos 
Conselhos Estadual e Municipal de Educação; 
VII. Garantia de padrão de qualidade; 
VIII. Educação não diferenciada entre sexo, seja no comportamento pedagógico ou no 
conteúdo do material didático. 
 
Art. 119 - O dever do Município com a educação será efetivado mediante garantia de: 
I. Ensino público fundamental, obrigatório e gratuito, com turno de 8 (oito) horas de duração, 
implantados progressivamente no prazo de 5 (cinco) anos; 
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II. Oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito aos que a ele não tiveram acesso na 
idade própria; 
III. Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio; 
IV. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência e ensino 
profissionalizante em oficinas na rede regular de ensino, quando necessário, por professores 
de educação especial; 
V. Atendimento especializado aos alunos superdotados, a ser implantado por legislação 
específica; 
VI. Atendimento obrigatório e gratuito em creches e pré-escolas às crianças de zero a seis 
anos de idade, mediante atendimento de suas necessidades biopsicosociais, adequado aos seus 
diferentes níveis de desenvolvimento, com preferência à população de baixa renda; 
VII. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito, que constitui direito público subjetivo; 
VIII. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando; 
IX. Atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 
X. Liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para as atividades das 
associações; 
XI. Submissão, quando necessário dos alunos matriculados na rede de ensino a testes de 
acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento; 
XII. Assistência à saúde no que respeita ao tratamento médico-odontológico e atendimento 
aos portadores de problemas psicológicos ou destes decorrentes; 
§ 1º - A não oferta, ou a oferta insuficiente do ensino obrigatório e gratuito pelo Poder 
Público, importará responsabilidade da autoridade competente. 
§ 2º - Compete ao Poder Municipal recensear periodicamente, as crianças em idade escolar 
obrigatória, em convênio com IBGE, com a finalidade de orientar a política de expansão da 
rede pública e a elaboração do plano municipal de educação zelando junto aos pais 
responsáveis pela frequência à escola. 
§ 3º - Toda escola municipal a ser construída deverá abrigar instalações adequadas ao 
atendimento do pré-escolar. 
§ 4º - Fica garantida a instalação de creches e escolas oficiais sempre que venham a ser 
concedidas licenças para construção de conjuntos habitacionais. 
§ 5º - Ao educando portador de deficiência, mental ou sensorial, assegura-se o direito de 
matrícula na escola pública mais próxima de sua residência. 
 
Art. 120 - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as condições exigidas e 
estabelecidas no art. 309 da Constituição Federal. 
 
Art. 121 - Os recursos públicos municipais destinados à educação serão dirigidos 
exclusivamente à rede pública de ensino. 
Parágrafo Único - Às escolas filantrópicas ou comunitárias, comprovadamente sem fins 
lucrativos e que ofereçam ensino gratuito a todos que nela estudem, poderá ser destinado um 
percentual de 3% (três por cento) dos recursos, de que trata este artigo. 
 
Art. 122 - O ensino religioso pluralista, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos 
horários normais das escolas municipais de ensino fundamental. 
 
Art. 123 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% (vinte e cinco por cento) 
da receita de impostos, compreendida e proveniente de transferência, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público municipal. 
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Parágrafo Único - A distribuição dos recursos públicos municipais para a educação assegurará 
prioridade ao ensino obrigatório, nos termos dos planos nacional e estadual 
de educação, e garantirá a educação especial. 
 
Art. 124 - O Município na elaboração de seu plano de educação, considerará o Plano Estadual 
e Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e o desenvolvimento do 
ensino, em seus diversos níveis, e a integração das ações do Poder Público, que conduzam a : 
I. Erradicação do analfabetismo; 
II. Universalização do atendimento escolar; 
III. Melhoria de qualidade de ensino; 
IV. Formação para o trabalho. 
Parágrafo Único - A Lei organizará, nos termos do § 1º do artigo 211 da Constituição de 
República, o sistema municipal integrado de ensino, constituído pelos vários serviços 
educacionais desenvolvidos no território fluminense. 
 
Art. 125 - Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino de 1º grau, em complementação 
regional àqueles a serem fixados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 
modo a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos nacionais e latino-americanos. 
§ 1º - Serão ministrados, obrigatoriamente, nos estabelecimentos de ensino público municipal, 
1º grau regular, com participação da comunidade, noções de: 
a) Direitos Humanos; 
b) Defesa Civil; 
c) feito de drogas, do álcool e Tabaco; 
d) Direitos do Consumidor; 
e) Sexologia; 
f) Ecologia; 
g) Higiene e Profilaxia; 
h) Estudo da História, Geografia, Economia, e sociedade municipal e regional; 
i) Folclore e cultura municipal. 
 
Art. 126 - O Conselho Municipal de Educação, incumbido de normatizar, orientar e 
acompanhar o ensino nas redes pública e privada, com atribuições e contribuição a serem 
definidas em Lei, terá os seus membros indicados pelo Prefeito entre pessoas de comprovado 
saber, com representantes das entidades mantenedoras de ensino, dos trabalhadores do ensino 
e dos usuários. 
Parágrafo Único - A composição da metade do Conselho a que se refere este artigo terá a 
indicação de seus membros referendada pela Câmara Municipal. 
 
Art. 127 - Proverá o Município a sua rede de ensino de condições plenas de abrigar tantos 
quantos busquem matrículas nas séries de 1º grau, na faixa dos sete anos aos quatorze anos. 
§ 1º - O remanejamento e a criação de escolas pólos, bem como de complexos escolares serão 
admitidos conforme disposições legais específicas. 
§ 2º - Na rede municipal de ensino, nas escolas do 2º segmento do 1º grau far-se-á obrigatória 
a inclusão de atividade de iniciação e práticas profissionais nas oficinas objetivando promover 
o respeito dos valores e do primado do trabalho tendo em vista as características sócio-
econômicas e culturais, e a carga curricular oficial. 
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Art. 128 - O membro do magistério público municipal não poderá ser afastado do exercício de 
regência de turma, salvo para ocupar cargo ou função de diretoria ou chefia onde seja 
absolutamente indispensável 
 
Art. 129 - O Município mediante convênio com entidades educacionais da iniciativa privada, 
suprirá eventual falta de vagas na rede pública, concedendo bolsas de estudo. 
Parágrafo Único - O valor das bolsas de estudos a que se refere este artigo poderá ser 
compensado com obrigação fiscal do estabelecimento de ensino. 
 
 
 
VOLTA REDONDA 
 
Da Educação 
 
Artigo 420 - A educação no Município, baseada nos princípios da democracia, da justiça, da 
liberdade e do respeito aos direitos humanos, ao meio ambiente e aos valores da cultura 
popular, visará ao desenvolvimento da capacidade de reflexão crítica da realidade, como 
forma de exercício pleno da cidadania. 
§ 1o - A educação deverá contribuir para a configuração de um horizonte histórico no qual as 
relações de dominação desapareçam. 
§ 2o - O ensino será ministrado com base, ainda, nos seguintes princípios: 
I - igualdade de condições para o acesso à escola e permanência na mesma; 
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, vedada 
qualquer discriminação; 
III - pluralismo de idéias e concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e 
privadas no ensino; 
IV - gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais; 
V - condenação a todas as formas de discriminação; 
VI - convivência solidária objetivando uma sociedade justa, fraterna, livre e soberana; 
VII - valorização dos profissionais do ensino, garantidos, na forma da lei, planos de carreira 
para o magistério municipal, 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; 
VIII - garantia de padrão de qualidade; 
IX - gestão democrática do ensino público, na forma da lei, atendendo as seguintes diretrizes: 
a) participação da sociedade na formulação da política educacional e no acompanhamento de 
sua execução e dos gastos dos recursos destinados à educação; 
b) prestação de contas, à sociedade, da utilização dos recursos destinados à educação, através 
de balancetes mensais, publicados em jornais de ampla circulação no Município; 
c) participação dos professores, estudantes, funcionários e pais, através de conselhos 
comunitários das unidades escolares, com objetivo de acompanhar o nível pedagógico da 
escola e o cumprimento das normas do Conselho Municipal de Educação e do Conselho 
Estadual de Educação. 
 
Artigo 421 - O Plano Municipal de Educação, de duração plurianual, referir-se-á ao ensino de 
1o e 2o graus e à educação pré-escolar. 
§ 1o - O plano de que trata este artigo poderá ser elaborado em conjunto ou de comum acordo 
com a rede escolar mantida pelo Estado, na forma estabelecida na legislação. 
§ 2o - O plano de que trata este artigo garantirá: 
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I - liberdade de organização dos alunos, professores, servidores e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento de ensino para as atividades das 
associações; 
II - submissão, quando necessário, dos alunos matriculados na rede regular de ensino a testes 
de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento; 
III - renovação de matrícula na mesma escola, desde que haja a série seguinte, e por opção do 
educando. (Argüida a inconstitucionalidade do Artigo e §§ pelo Prefeito Municipal de Volta 
Redonda. Declarado Inconstitucional pelo Tribunal de Justiça, em 19/06/95). 
 
Artigo 422 - O Município aplicará, anualmente, nunca menos de trinta por cento da receita 
resultante de impostos, incluídas as provenientes de transferência, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público municipal. 
§ 1o - Será garantido a Educação Especial um percentual mínimo de cinco por cento da verba 
de que trata o presente artigo. 
§ 2o - O Município, através dos órgãos competentes, deverá comunicar ao Conselho 
Municipal de Educação, bimestralmente, as verbas liberadas à Secretaria de Educação, por 
fonte de recursos. 
 
Artigo 423 - Não constituirão despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino: 
I - programas assistenciais de alimentação, transporte e saúde; 
II - obras de infra-estrutura urbana, mesmo que beneficiem a rede escolar. 
 
Artigo 424 - O membro do magistério será aposentado voluntariamente aos trinta anos de 
efetivo exercício, se homem, e aos vinte e cinco anos, se mulher, com proventos integrais, nas 
funções de professor ou especialista em educação. 
 
Artigo 425 - O Município proverá a sua rede de ensino de condições plenas de abrigar tantos 
quantos busquem matrículas no ensino de 1o grau. 
Parágrafo Único - O remanejamento e a criação de complexos escolares serão feitos conforme 
disposições legais específicas. 
 
Artigo 426 - O dever do Município com a Educação será efetivados mediante garantia de: 
I - ensino público fundamental, obrigatório e gratuito, com a implantação progressiva do 
aumento da jornada escolar; 
II - não existência do turno diurno com jornada inferior a quatro horas e trinta minutos; 
III - oferta obrigatória do ensino fundamental e gratuito aos que a ele não tiverem acesso na 
idade própria; 
IV - progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, uma vez 
garantido o atendimento efetivo do ensino fundamental; 
V - educação para os portadores de deficiência física, mental, sensorial ou múltiplas 
deficiências, com provimento de condições apropriadas, em instituições específicas ou na rede 
regular, incluindo a estimulação precoce e o ensino profissional, podendo os deficientes serem 
encaminhados ao mercado de trabalho, observando-se: 
a) adequação de assistência dos estabelecimentos da rede municipal de ensino, de forma a 
atender às necessidades educacionais e sociais das pessoas portadoras de deficiências; 
b) a prestação de assistência técnica e material às instituições filantrópicas, 
comprovadamente credenciadas, visando atender ao educando portador de dificiência. 
VI - Atendimento obrigatório e gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de 
idade, no que tange às suas necessidades biopsicossociais, adequando-o aos seus diferentes 
níveis de desenvolvimento, privilegiando a população de baixa renda, considerando-se que: 
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a) o atendimento às creches e às pré-escolas, feito por professores especializados; 
b) o atendimento global às creches por equipe multidisciplinar, a cargo de órgãos próprios da 
Educação e da Saúde; 
VII - acesso ao ensino fundamental obrigatório e gratuito sem qualquer forma de 
discriminação; 
VIII - oferta de ensino noturno regular com proposta pedagógica adequada às características 
sociais do educando, sem prejuízo do padrão de qualidade; 
IX- atendimento pelos órgãos competentes, ao educando no pré-escolar e no ensino 
fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, 
alimentação e assistência à saúde no que diz respeito ao tratamento médico, odontológico e 
psicológico; 
X - liberdade de organização dos alunos, professores, funcionários e pais de alunos, sendo 
facultada a utilização das instalações do estabelecimento do ensino para as atividades das 
associações; 
XI - submissão, quando necessário, dos alunos matriculados na rede regular de ensino, a testes 
de acuidade visual e auditiva, a fim de detectar possíveis desvios de desenvolvimento. 
§ 1o - A não oferta, ou a oferta insuficiente do ensino obrigatório e gratuito pelo Poder 
Público, importará responsabilidade de autoridade competente. 
§ 2o - Ao educando portador de deficiência física, mental ou sensorial, assegura-se o direito 
de matrícula na escola pública ou nas instituições filantrópicas comprovadamente 
credenciadas, mais próximas de sua residência, que mantenham atendimento educacional 
especializado. 
§ 3o - Compete ao Poder Público recensear, periodicamente, as crianças em idade escolar, 
com a finalidade de orientar a política e a elaboração do plano municipal de educação, 
observando-se: 
I - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um e nas limitações previstas em lei; 
II - erradicação do analfabetismo, com programas próprios para as unidades escolares do 
Município; 
III - fixação de conteúdos mínimos em complementação à Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional, de modo a assegurar formação básica comum e respeito aos valores 
culturais e artísticos regionais, nacionais, e latino-americanos, para todo o ensino ministrado 
nos estabelecimentos públicos municipais e particulares, quando sob a competência do 
Conselho Municipal de Educação; 
IV - garantia de prioridade de aplicação, no ensino público municipal, dos recursos 
orçamentários do Município, na forma estabelecida pelas Constituições Federal e Estadual; 
V - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de 
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência a saúde. 
 
Artigo 427 - O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, constituirá disciplina dos horários 
normais das escolas municipais de ensino fundamental. 
 
Artigo 428 - A lei definirá as atribuições e as prerrogativas do Conselho Municipal de 
Educação, bem como a forma de eleição e a duração do mandato de seus membros. 
 
Artigo 429 - Fica assegurada a participação do magistério municipal e de seus órgãos de 
classe, mediante representação em comissões de trabalho, na elaboração dos projetos de leis 
complementares relativos à: 
I - plano de carreira do magistério municipal 
II - estatuto do magistério municipal; 
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III - gestão democrática do ensino público municipal; 
IV - plano municipal de educação plurianual; 
 

 


