
 
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº  005 DE 25 DE MAIO DE 2015. 

 
 

APROVA O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS 

PROVIDENCIAS. 

 
O PREFEITO MUNICIPAL Faz saber que a Câmara Municipal de 

Nova Olímpia aprova e eu sanciono a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Municipal de Educação, constante 

do documento anexo, com duração de dez anos.  

  
Art. 2º -  O município, através da Secretaria Municipal de Educação   

Cultura, Esporte, Turismo e Lazer, procederá avaliações periódicas da implementação 

do Plano Municipal de Educação. 

 
 Parágrafo Primeiro – O Poder Legislativo, por intermédio da 

Comissão de Educação acompanhará a execução do Plano Municipal de Educação. 

 
Parágrafo Segundo – A primeira avaliação realizar-se-á no 

segundo ano de vigência desta Lei, cabendo a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovar as medidas decorrentes, com vistas à correção de deficiências e distorções. 

 

Art. 3º - Os Poderes do Município empenhar-se-ão na divulgação 

deste Plano e da progressiva realização de suas metas e estratégias, para que a 

sociedade o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 

 
Art. 4º - Esta Lei entra  em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato 

Grosso, aos 25 dias do mês de maio de 2.015. 

 
 

CRISTÓVÃO MASSON 
Prefeito Municipal 

 
 
 



 
 
JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº  005/2015 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores da Casa de 

Leis do Município de Nova Olímpia. 

 
      
Encaminhamos para estudo e aprovação o presente Projeto de Lei Nº. 005/2015. Que tem 

como propósito traçar para a próxima década as metas e estratégias para a Educação do 

nosso Município. 

O Plano Municipal de Educação (PME) trata do conjunto da educação no âmbito Municipal, 

expressando uma política educacional para todos os níveis, bem como etapas e modalidades 

de educação e de ensino. Sua elaboração esta preconizada no Plano Nacional de Educação-

PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, que definiu como prazo de um ano a partir de sua 

publicação, que estados, distrito federal e municípios elaborassem seus correspondentes 

planos de educação, ou adequassem os planos em consonância com as diretrizes previstas 

no Plano Nacional de Educação tendo como data final o dia 24 de junho para com metas e 

estratégias aprovadas.  

Uma das razões da importância do Plano Municipal de Educação é a continuidade da 

implementação de políticas públicas no setor independente da descontinuidade de governos 

municipais. A sua aprovação pelo Legislativo Municipal, com consequente sanção pelo 

prefeito, significa que o Plano tem força de Lei, e que sua aplicação deve ser obedecida pelas 

seguintes gestões, com a devida participação e o devido monitoramento pela sociedade.  

O Plano Municipal de Educação nos desafia a assumir este compromisso com Nova Olímpia: 

sonhamos juntos e trabalhamos para que no final, da década, todos os sonhos sonhados 

estejam concretizados. 

Encaminho o presente projeto de lei para apreciação das respectivas Comissões 

Permanentes desta Augusta Casa de Leis, da qual aguardo parecer favorável e aprovação, 

assim como de Vossa  Excelência  e dos Nobres Edis que compõem o Plenário da Câmara 

Municipal de Nova Olímpia. 

      
Prefeitura Municipal de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, aos  25  dias do mês de  maio 

de 2015. 

 
 
     CRISTÓVÃO MASSON 

                                                      Prefeito Municipal 
  

 


