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Estado do Rio Grande do S ‘°

!refeitura Municipal de Coquero do Sul

r Chapuis, Vice-Prefeito Municipa’ no Exercicio de Peo Mncpa’ ce
Jros do Sul/RS, no uso ‘Jas atribuiçöes legais qua Ihe são confedas pe Li

inica Municipal em seu art. 53, IV, faz saber qua o .egis!ativo Murcps? aprooi; e ei.i
oaseguinteLei:

Art 1°. Flea instituido 0 Programs Municipai de Educação Fsv.a — ?MEF, m
ància corn as diretrizes do Programa Naciona de Educaçã Fsr, — PNEF a

rama Estadual de Educaçâo Fisc& PEF/RS, a ser rnplernnteco rc bto
de Coqueiros do SuL

2°. Sâo ebjetivos do Programs Municipal de Educação Fsci -

I Prestar informaçöes aos cidadâos quanto a função sácio-ecc’ôn’c ces. tñbos
Ii — Levar conhecimento aos cidadãos sobre sdrninsrEçãc aocaç’ a

ntme dos gastos pühcos;
Ill — Incentivar o acomoanharnento pea soac ca sp;’ c’cs rrsc’

IV — Criar conciçöes para urns r&ação harmonos entre mur c1r t’

V — Promover açöes integradas de combate a so ..gaço fscs

3°. 0 prograrna Municpa de Educacão Fsca sara desv*

1 — Pelas Secretarias Municipais de Educacãc, Cultura. Tursm Lazer
1 Social a Secretaria da Adrninistração. Pejarr’eriI:c. dC’s1s. Dmèco a

jo em acão integrada, junto corn o corpo docente e scet a
pal de ensino;
II— Pelas Secretarias Municipais de Educaçàa, Cuitura, Tursro, Dssrta szer €

ncia Social e Secretana da Administração, P!ejamerito. Crn&cio a
ojunto:

Aos servidores pUbHcos. da admirstração Jireta inro:.

144 / QI+1 / Q49 ;t ‘vv cooucrou corn 1r ‘n :wW’;nniroid ni,Li
ICcntc ‘.)irga3., 3[5 I 9OQ —

miitrço
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b) Aos alunos cia rode pühllca munic!pa stRdu’ a ra recle oarcu!2r de ensinc;
c) A pc’8çäo em geral.

Art. 4°. As açöes do Programa Municipal de Educaçac Fiscal serão rnoerenacs
par meo de acordos ou convênios de cooperaçao técnica em parcEwia corn:

— A União e o Estado;
II Organizaçöes Püblicas;
Ill — Orgãos da administracão püblica estadua;

— Orgaos da administração püblica municipal;
V — Entidades e instituiçães privadas.

Art. 5°. Fica criado o Grupo Municipal de Educaçâo Fisc, Doristitucc
representantes das Secretarias Municipais de Educação, Cuftura, Turismo, Dport, Leze’
e Assistència Social a Secretaria da Administraç.ão, Planejamerc, dustria, Coéc ‘

Habitacão, sendo a condição de Coordenador do projeto de Educaçc Fsca da Scr:.
da Adrninistraçäo, Planejamento, Industria, Comérco € Habitacâo.

Art. 6°. Compete ao 3rupo Municipal de Educaçäo Fisca’:

— Pnejar, executar, acompanhar e avaHar as açöes neceàr5as a implementaco
Programs no mrcipio;

II — Elaborar e desenvolver OS projetos municipais;
III Buscar fontes de financiamento para implementar a execuar o rograma no

municIpo;
IV — Buscar apoio de outras organizaçöes visando a impementaçâo io PMEF;
V Propor medidas que garantam a sustentahilldade do rograrna Municpa’ de

Educação FIsci no municIpio;
VI — Fomecer dados relativos so Programs, soilcitados pa coordenação Estadua!;
VII — Documentar, organizar e manter a memôria do Programs no mL’nicIp!o, no

mbito de sue atuaçao;
VIII — lrnp!ementar as acOes decorrentes de decisôes do Grupo Muniis

Educação FsceJ;
IX — Manter :onstante monitoramento e avaaç&o des öe vas eo

âmbito municipal;
X — Desenvovèr projetos de integração municipal;
XI — EsimuIar a frnpntaço do Programs cIa educeçc no in: tocas a

escolas, subsidando tecnicamente e divulgando experincias hem scs

XII — E!aborar a produzir material de divulgeção oca1:
Xlii — Prestar informaçães solicitadas pelas instituiçöes r’io”rs no orma;
XIV — Pubcar ate o die 10 de marco de cads ano, &t1o ‘OTceti’’C SDE.

andarnento do orograma, detaihando Os resultados aicançac3cs rD ann ‘te-o-. s:
de metas atingids a recursos apHceios;

XV — Montar a alimentar a rede de nc, osoc sdns a
envolvidos no Programs Muncipl

—
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Art. 7°. As açöes e atividades no âmbito do ensino serão nor atizads por m&o de

conjunta editada pelas Secretaries Municipeis de Educaçao, CuIura, Turismo,

porto, Lazer e Assistência Social e Secretaria da Administraço, P!anejamento,

justna, Comércio e Habitaçao do MunicIpio.

Art. 80. As despesas decorrentes da presente Lei correrão a conta de dotaçöas

rçamentárias prôprias consgnadas em Orcamento Municip&.

Art. 9° Esta ei entra em vigor na data de sua pubicação

GAF3INETE DO PPEFEI [0 MUNCPAL DE COQUEIROS DO SL RS, es 5 di dr de ho dE. 2’313.

.

Valoir Chapuis
Vice-Prefeito Municipal

No ExercIcio de Prefeito Municip

Registrse e Pubcuese

Lecia Sckes Godoy
Cefe de Gabinete
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