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DE23 DE JUNHO DE 2015

Aprova

o Plano Municipal de

EducagSo - PME, e d6 provid6ncias
correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGARTO, Eshdo de
Sergipe,

Fago saber que

a

C6mara Municipal aprovou

e

eu

sanciono a seguinte Lei:

Art.

10. Fica aprovado

o Plano Municipal de EducagSo

-

PME, com vig€ncia por 10 (dez) anos, a contar da publicagdo desta
Lei, na forma do Anexo, com vistas ao cumprimento do disposto no
art.80 da Lei (Federal) n.o 13.005, de 25 de junho de 2014 (Plano
Nacional de EducagSo).

Att.20. 56o diretrizes do Plano Municipal de Educagdo
PME, em consondncia com o Plano Nacional de EducagSo - PNE:
|

ll

-

erradicagSo do analfabetismo;

-

universalizagSo do atendimento escolar;

-

lll - superagSo das desigualdades educacionais, com
6nfase na promogSo da cidadania e na erradicag6o de todas as
formas de discriminagSo;
lV

-

melhoria da qualidade da educag6o;

V - formagSo para o trabalho e para a cidadania, com
Enfase nos valores morais e 6ticos em que se fundamenta a
sociedade;

Vl

-

promogSo do principio da gest6o democr6tica da
educagSo ptiblica;
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Vll -

promogSo humanistica, cientifica, cultural e

tecnol6gica do Pais;

Vlll - estabelecimento de meta de aplicagdo de recursos
p0blicos em educagSo como proporgdo do Produto lnterno Bruto
PlB, que assegure atendimento ds necessidades de expans6o, com
padrSo de qualidade e equidade;

-

humanos,

i

lX

-

X

-

valorizagSo dos(as) profissionais da educag6o;

promogSo dos principios do respeito aos direitos
diversidade e d sustentabilidade socioambiental.

Art. 30. As metas previstas no Anexo desta Lei devem
ser cumpridas no prazo de vigEncia deste pME, desde que nio haja
prazo inferior definido para metas e estrat6gias especificas.
Art.

40.

As metas previstas no Anexo desta Lei devem

ter como referGncia a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios
- PNAD, o censo demogr6fico e os censos nacionais da educag6o
b5sica mais atualizados, disponiveis na data da publicag6o desta
Lei.

ParSgrafo fnico. O poder p0blico deve buscar ampliar
o escopo das pesquisas com fins estatisticos de forma a incluir
informagSo detalhada sobre o perfil das populag6es de 4 (quatro) a
17 (dezessete) anos com deficiEncia.

Art.

50.

A execugdo do pME e o cumprimento de suas

metas.devem ser objeto de monitoramento continuo e de avaliagOes
periodicas, realizados pelas seguintes instdncias:
|

-

Secretaria Municipal da Educag6o

-

SEMED;
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ll

-

Comissdo de EducagSo da CAmara Municipal de

lll

-

Conselho Municipal de EducagSo

lV

-

F6rum Municipal de EducagSo

Lagarto;

-

-

CME;

FME.

Par6grafo fnico. Compete, ainda, ds instAncia referidas
no "caput" deste artigo:

| divulgar os resultados do monitoramento
avaliag6es nos respectivos sitios institucionais da internet;

-

e

das

ll - analisar e propor politicas priblicas para assegurar a
implementagSo das estrat6gias e o cumprimento das metas;

lll -

analisar

e

propor

investimento priblico em educagdo.

Art.

60.

O

Municipio

a

revis6o

do percentual

de

de Lagarto deve promover a

realizagSo, em sintonia com as Confer6ncias Estadual e Nacional
de EducagSo, de Confer6ncias Municipais de Educagdo, articuladas
e coordenadas pelo F6rum Municipal de Educag6o FME, instituido
nesta Lei, no dmbito da Secretaria Municipal da Educagdo _
SEMED.

Par5grafo fnico. O F6rum Municipal de Educag6o _

FME, alem da atribuigdo referida no.caput" desie artigo, deve:
|

suas metas;

de

-

acompanhar a execugdo do pME e o cumprimento de

ll - promover a articulagdo das Confer6ncias Municipais
EducagSo com as Confer6ncias Estadual e Nacional de

EducagSo.
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Art. 70. As normas, instrug6es e/ou orientag6es
que,
regulares
se for o caso, se fizerem necess5rias d aplicagSo ou
execugdo desta Lei, devem ser expedidas mediante atos do Poder
Executivo.
Art. 80.

Esta Lei entra em vigor na data de sua

publica9ao
Lagarto, 23 de junho de 2015, 194o da lndepend6ncia e
127●

da Rep̀b:ica

Secrefヨ ″a

Jos6
Secretflrto Municipal
Secre

JOsera
″a

Prata
de Educagdo
SIIva
e Orgamento

3arsra
da Administrag1o

"elmo Monteiro Silva
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‐
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APRESENTAgAO

O Plano Municipal de

Educag6o

6o

resultado final de uma construgao

coletiva, fruto de um trabalho que reuniu v6rios segmentos da sociedade. E uma
proposta que beneficiar6 a cada lagartense, pois foi pensada e elaborada

nio s6 por

profissionais da Area educacional, mas tamb6m por um conjunto de representag6es
da comunidade. Trata-se de um elenco de metas e estrat6gias que foram discutidas

e

questionadas, devidamente consensuadas, alicergadas

em um

diagn6stico

consistente, elaborado a partir de dados oficiais. Ser6 este o Plano que seruir6 de
norteador para os gestores conduzirem a Educag6o, buscando a sua melhoria, pois

nao apenas aponta mecanismos para corrigir distorg6es e atender demandas do
presente, mas, sobretudo, enfrentar desafios do futuro.
A formulageo da politica educacional para a pr6xima d6cada, expressa neste

Plano Municipal de Educageo, exige que as conquistas hist6ricas contidas na Lei de

Diretrizes

e

Bases

da

EducagSo Nacional (Lei no 9394/96)

e toda legislag6o

educacional sejam efetivadas atrav6s de objetivos reais da administragSo priblica.
Dessa forma, h6 de se verificar que as metas estabelecidas neste Plano Municipal

de Educagio expressam a realidade atual e o que devere ser atingido na d6cada
2015-2025 no cendrio da educagSo que a sociedade lagartense quer para o referido
dec€nio.

Mister se faz debater

a Educagio e

buscar solug6es nos mais diversos

setores da sociedade, uma vez que 6 preciso a corresponsabilidade e a participagao

efetiva de cada cidadao no processo de desenvolvimento do municlpio para o
avangar desenvolvimentista do mesmo. At6 porque, se trata de um municipio polo

no Ambito da construgSo do conhecimento superior, devendo construir bases cada
vez mais s6lidas para um s6lido futuro.

ISLENE SANTOS PRATA
Geral da Comissdo Municipal do Plano Municipal de Educagio
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I

REFAZENDO A TRAJET6RTA DE CONSTRU9AO DO PLANO trtUNtCtpAL DE

EDUCA9AO DE LAGARTO

A consolidagio da democracia imp6e que as politicas p0blicas resultem do
debate social, no qual se depuram propostas, decantam-se interesses, confrontam-

se projetos, eles pr6prios expressdes de lutas sociais mais amplas. No

centro

desses debates, a questao educacional tem ganhado corpo e importincia.

O municipio de Lagarto tem um importante desafio para os pr6ximos dez
anos. A implementageo de um Plano Municipal de Educagio deve coadunar os
interesses e necessidades atuais da comunidade lagartense e projetar um cen5rio
futuro capaz de concretizar as premissas, principios e diretrizes educacionais
b6sicas, promovendo a melhoria da qualidade da educagao.

Os planos de educagdo s5o documentos, com forga de lei, que descrevem
objetivos e estabelecem metas educacionais quantitativas e qualitativas para um
municipio, estado ou pais, num periodo especilicado, visando garantir o direito
educageo de qualidade naquele territ6rio.
'Abordam

o

i

coniunto do atendimento educacional existente em um

tenit6rio, envolvendo redes municipais, estaduais, federais e as instituigoes
privadas que atuam em diferentes nlveis e modalidades da educagSo: das
creches as universidades. Trata-se, pois, do principal instrumento da polltica
p0blica educacional. Sendo assim, os Planos de Educageo s5o, tamb6m,
um importante instrumento contra a descontinuidade das polfticas, pois
orientam a gesteo educacional e referenciam o controle social e a
participagao cidada'. I

A primeira experiEncia de Lagarto com a construgSo de um Plano Municipal
de Educag6o ocorreu no ano de 2001. Naquela oportunidade, a enteo Secretaria
Municipal de Educagio e Cultura (SMEC), enquanto instincia articuladora e
coordenadora da politica educacional do municipio, desencadeou um processo de
planejamento que procurou sistematizar as demandas dos diferentes segmentos

sociais e tragar um perfil da realidade educacional do municipio na 6poca. Esse
processo se desenvolveu nas seguintes etapas:

1

Disponivel em: http:/

^rww.deolhonosplanos.org.brlplanos-dseducacao.

Acesso em 15.02.20'15.
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Realizag6o do Semin6rio "Diagn6stico do Ensino P0blico Municipal', objetivando

a

e subsidiar a formulagao de
politicas p0blicas para a educageo no municipio. Ao longo de tres dias de
realizagSo, e utilizando-se da Metodologia de ResolugSo de Problemas, os
mapear

rede escolar, detectar pontos crlticos

participantes

-

gestores, professores, sindicalistas, representantes

da

Area

contdbil, t6cnicos em educagao, servidores administrativos, membros da

-

sociedade civil

foram envolvidos em oficinas, trabalhos de grupo e discussdo

em plendria. Como resuJtado, foi produzido o relat6rio "Subsldios d Formulagdo

das Politicas P0blicas", que serviu de refer€ncia para a elaboragao do textobase do plano.

2

de um grupo de kabalho dentro da Secretaria Municipal

Constituigio

de

Educagdo, para sistematizagSo e an6lise do material produzido no semin6rio e
elaboragSo do documento-base do plano.

O grupo fora constituido por h€s
t6cnicos e dois assessores pedag6gicos da SMEC, um t6cnico da Diretoria
Regional de EducagSo e um representante sindical do magist6rio. O grupo de
trabalho, tendo como par6metros as leis de ensino e o Diagn6stico do Ensino
PUblico de Lagarto, complementados por outros dados estatisticos coletados no

decorrer das atividades, elaborou uma minuta do Plano Municipal de Educagio,
com abrang6ncia quadrienal.
3.

de

Realizag6o

audiEncias p(blicas com professores, t6cnicos, dirigentes

municipais, associag6es comunitdrias, sindicatos, clubes de servigo, conselhos

A tomada de posig6o envolveu a coletividade,
viabilizando-se propostas mais adequadas aos principais problemas
municipais

e

parlamentares.

educacionais

de

Lagarto. Participaram

dos debates

aproximadamente

quinhentas pessoas.

4

Encaminhamento

do

Plano

ao

Prefeito Municipal para apreciagdo e

encaminhamento ao plen6rio da CAmara, com vistias a votagao de seu teor. Tr€s

anos se passaram e o plano s6 foi aprovado em 30 de dezembro de 2004,
ahav6s da Lei 1il12004, portanto, um ano antes do t6rmino de sua vig6ncia.
Embora muitos temas nele constiantes tenham sido alvo de politicas ptblicas
executadas no periodo, muitos 'prescreveram" ao longo do tempo de espera
pela aprovagSo do documento.

a￢

ャ

π
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Agora, quatorze anos depois de sua primeira experi€ncia, impulsionado pelas
determinag6es do Plano Nacional da EducagSo, Lei 13.005/2014, o municlpio vem

formular um novo projeto de lei educacional, com metas

e

estrat6gias para o

pr6ximo dec€nio. A trajet6ria de elaboragSo deste plano seguiu um roteiro similar ao
do exercicio anterior, na forma que se segue:

1. Vinculag6o do municipio

i

Secretaria de Articulagdo com os Sistemas de Ensino

SASE/MEC, atrav6s da COAAM/SEED, com a finalidade de receber assistEncia

t6cnica para a formulagio do Plano Municipal de EducagSo. Durante todo o
processo de planejamento e construgao do plano, o municlpio foi assistido por um
Avaliador T6cnico Educacional designado pelo SASE.

2.

Criagdo

de um Grupo de Trabalho no Ambito da Secretaria Municipal

da

Educagio/SEMED, com a finalidade de realizar o levantamento de dados sobre a
situagao educacional do municipio e elaborar um documento-diagn6stico, a partir
das informag6es coletadas, da leitura e discussSo de textos legais e da consulta a
especialistas, profissionais e usu6rios dos servigos de educagao, subsidiando a
formulagdo do documento-base do plano.

3.

lnstituigSo da Comissio Coordenadora do Plano Municipal de Educagio, no

dmbito municipal, com representagao de v6rios segmentos educacionais

e

da

sociedade civil organizada, com a finalidade de conduzir o processo de
formulag6o do projeto de lei, a partir do estudo e apreciagdo do documento
produzido pelo grupo de trabalho, procedendo d sistematizag6o do documentobase e a realizagSo de consultas pfblicas.

A

Comissdo Coordenadora Municipal foi instituida atrav6s da Portaria

no

01/2015/SEMED, com representagao de 13 (treze) segmentos educacionais e da
sociedade civil organizada, incluindo representantes do Poder Executivo, do Poder
Legislativo, do Conselho Municipal de Educagdo, do Conselho de Controle Social do

FUNDEB,

do Sindicato de Trabalhadores da

EducagSo,

de gestores,

t6cnicos,

alunos e pais de alunos da rede pfblica e privada de ensino da Educag6o B6sica e

Superior. Teve como Coordenadora Geral
Educagdo, lslene Santos Prata,

a

entao Secreteria Municipal da

e foi constituida por duas subcomiss6es:

Mobilizag6o e a de Sistematizageo.

a

de
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de reuni6es de trabalho, a ComissSo Coordenadora validou o
documento-base, com a proposig6o de 19(dezenove) metas educacionais para o
Atrav6s

municipio de Lagarto no dec6nio 2015-2025. As Subcomiss6es de Sistematizago e

de Mobilizagio definiram ainda duas formas de consulta p[blica, desenvolvidas
durante o m€s de maio de 2015:

a)

Criagao de uma pdgina eletr6nica2, onde foram disponibilizados para

consulta o diagn6stico e o rol de metas e estrat6gias do documento-base,

com indicagSo do enderego eletr6nico para
encaminhadas

as

propostas

de

o qual deveriam

ser

alterageo (acr6scimo, supressao,

substituigSo) do texto;

b)

Realizagao de quatro audi6ncias p0blicas, trCs na zona rural do municipio

e

uma na sede do municipio para divulgagSo da consulta virtual e
apresentagao e discussdo do documento-base, possibilitando o debate
coletivo e o aprimoramento da proposta em tela. As audiGncias aconteceram

na E.M. Ant6nio Xisto dos Santos (Povoado Olhos d'Agua), na

E.M.

Monsenhor JoSo Batista de Carvalho Dalko (Col6nia Treze), na E.M. JoAo

Pedro de Ara[jo (Povoado Jenipapo)

e no Audit6rio Prof. Jos6

Cl6udio

Monteiro Santos, localizado na SEMED.

As proposituras apresentadas pela sociedade na consulta p[blica, tanto nas
audiencias realizadas quanto por meio eletronico, foram

a principio compiladas e

organizadas pela subcomissao de Sistematiza$o. Na sequ6ncia, foram levadas

para deliberagdo da Comissao que, ap6s votagao em Plen6ria, incorporou as
alterag6es aprovadas ao documento-base.

O presente documento foi aprovado na Plen6ria da ComissSo Coordenadora
Municipal realizada em 29 de maio de 2015. Al6m desta inhodug6o, consta de:

- Diretrizes e Objetivos do Plano Municipal de EducagSo de Lagarto;
ll - Diagn6stico Situacional do Municipio de Lagarto:
lll - Diagn6stico Educacional do Municipio de Lagarto;
lV - Metas e Estrat6gias para a Educag6o no Municipio 2015-2025;
|

V

2
1

-

Acompanhamento e Avaliagio do Plano Municipal de Educag6o.

Disponlvel em: http:/tuiww.lagarto.se.gov.br/novo/index.php/secretarias t2O13-08-29-17411/educacaditem/577 -pmell577 -pmel. Acesso em 22.05.201 5.
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2 DEFININDO DIRETRIZES E OBJETIVOS DO PME

O Plano Municipal de Educagdo de Lagarto 6 referenciado por diretrizes e
objetivos construidos em observencia ao que disp6e a ConstituigSo Federal de 1988,

a Lei Federal 13.005/2014, que aprovou o Plano Nacional
de Educagdo 2014-2024, e a Lei Municipal no 155120M, que instituiu o Sistema
a LDBEN

no 9.694/1996,

Municipal de Ensino.

2.1 Diretrizes do Plano Municipal de Educagio

56o as seguintes as diretrizes do Plano Municipal de EducagSo, em
consonincia com o Plano Nacional de EducagSo:
| - erradicagSo do analfabetismo;

ll - universalizagSo do atendimento escolar;

lll -

superag6o das desigualdades educacionais, com €nfase na promogdo da

cidadania e na erradicagEo de todas as formas de discriminagio;
lV - melhoria da qualidade da educag6o;

V - formagdo para o trabalho e para a cidadania, com Enfase nos valores morais e
6ticos em que se fundamenta a sociedade;

Vl -

promog6o

do principio da gestao

democr6tica

da

educagSo p0blica;

Vll - promogSo humanistica, cientifica, cultural e tecnol6gica do pais:

Vlll -

estabelecimento de meta de aplicagdo de recursos priblicos em educageo

como proporgao do Produto lnterno Bruto

-

PlB, que assegure atendimento ds

necessidades de expans6o, com padrdo de qualidade e equidade;
lX - valorizagEo dos (as) profissionais da educagdo;

X - promogio dos principios do respeito aos direitos humanos, d diversidade e

A

sustentabilidade socioambiental.
2.2 Obletivos do Plano Municipal de Educagio:

O Plano Municipal de EducagSo de Lagarto, elaborado para o decCnio 2015-

2025, tem por objetivo geral orientar e conduzir as politicas educacionais
desenvolvidas no municipio de Lagarto para o periodo, respeitando a legislagSo

ヽ

1 /つ

く
μ/
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vigente, respondendo

a

is

necessidades educacionais da populagdo e tendo em vista

melhoria da qualidade do atendimento

e o resgate da credibilidade da escola

priblica.

Constituem objetivos especificos desse plano:

l.

Garantir condig6es de acesso, permanEncia e aprendizagem aos alunos em
todos os niveis, etapas e modalidades de ensino;

ll.

Universalizar o atendimento escolar obrigat6rio dos 4 aos .17 anos;

lll. Eliminar o analfabetismo inicial

e funcional;

lV. Regularizar o fluxo escolar no ensino fundamental e m6dio e reduzir a evasao
escolar;

V. Superar

as

desigualdades educacionais, assegurando atendimento

individualizado ao priblico-alvo da Educag6o Especial e combatendo todas as
formas de discriminageo;

Vl. Otimizar a capacidade fisica e material da rede de escolas;
Vll. Ampliar progressivamente o tempo de perman6ncia na escola do aluno da
rede pIblica;

vlll. valorizar

a

educageo

do campo no seu contelito

socioambiental e

socioeconOmico;

lx. Promover e intensificar a participag6o dos alunos, da familia e da comunidade
nas escolas;

X' valorizar os
xl.

profissionais

da

educagao

da rede prlblica, investindo na

formagSo continuada e na melhoria das condig6es de trabalho e sardrio;
Fortalecer a autonomia administrativa, financeira e pedag6gica das escolas
p0blicas;

Xll.

Fortalecer a democratizagao da gestao do ensino priblico;

Xlll. Ampliar os investimentos priblicos na educageo p0blica;
XlV. Estabelecer/fortalecer a articulageo e o regime de colaboragao entre os
entes federados, sistemas de ensino e redes escolares.
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3 DESCORTINANDO O TIIUNICiPIO DE LAGARTO

3.1 Aspectos Hist6ricos

Lagarto 6 uma das mais antigas povoag6es do territ6rio sergipano. Existem
relatos hist6ricos dando conta de que ja no s6culo

xvl

religiosos jesuitas encontram

uma aldeia de indios kiriris na confluEncia dos rios piaui e Jacar6, que tinham o
comando do cacique Surubim. Por volta de 1575, os jesuitas, auxiliados pelos
nativos, ergueram uma pequena capela com o nome de SEo Tom6, o Ap6stolo, As
margens do Rio Jacar6.

Com

a

distribuigao

de sesmarias a inimeros sesmeiros, teve inicio a

colonizag6o europeia. Dentre os primeiros colonizadores, destacam-se Gaspar de
Menezes, Gaspar d'Almeida, Domingos Wemeck Nobre, Ant6nio Gongalves de

sant'Anna

e

Muniz Alvares. No s6culo XVll, chegam a Lagarto os religiosos da
ordem dos carmelitas, que adentram o sertio lagartense, construindo convento,
capela, fundando fazendas

e

criat6rios de gado, estando sob

o

controle desta

Ordem ate 1916.

com sua expansao coroniar, em 165g, Lagarto passou a usufruir de distrito
militar, com o intuito de proteger o territ6rio de inimigos invasores, dos quais
destacam-se os holandeses que marcaram presenga no nordeste brasileiro e at6
mesmo em Sergipe.

No ano de 1679, mais especificamente no dia 11 de novembro, a povoagao
tomou-se uma Freguesia, tendo como padroeira Nossa senhora da piedade,
contando com um pdroco para atender a popuragao ragartense e regioes vizinhas.
Em pouco tempo, a Freguesia de Nossa Senhora da piedade do Lagarto j6 se
destacava na produgio do fumo, tendo como economia iniciar a criagao bovina.
No dia 20 de outubro de 1697, o Governador Gerar do Brasir, Dom Jo6o
de
Lencastro, determinou por portaria ao ouvidor Gerar da capitania de sergipe
D'Er
Rei, Diogo Pacheco Pereira, a criagdo das Viras de Nossa senhora da piedade
do
Lagarto e de ltabaiana, atendendo assim d exig€ncia do Rei de portugal, diante
da
necessidade da povoag6o das terras interioranas de Sergipe.
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Ap6s longos periodos de desenvolvimento da Vila, principalmente por conta
da agropecu6ria, setor marcante da economia lagartense, a Lei Provincial no 1.140,
de 20 de abril de 1880, elevou a Vila de Nossa Senhora da Piedade do Lagarto d
categoria de Cidade, e na data 20 de abril se comemora o seu anivers6rio.

Alguns historiadores defendem a tese de que foi no povoado Santo Ant6nio
onde a cidade nasceu, a seis quil6metros de distancia da atual sede do municipio.
Em meados do s6culo XVll, os habitantes teriam saldo desta localidade devido a um

surto de variola que vitimou muitos moradores, obrigando os sobreviventes a se
instalarem onde hoje se encontra a Praga da Piedade, no centro da cidade.
Lagarto 6 um grande celeiro de expoentes intelectuais no cen6rio nacional e
internacional, dentre eles podemos citar Laudelino Freire, Abelardo Romero Dantas,

Anibal Freire e Silvio Romero. No cendrio politico municipal contou ainda com
lideres politicos marcantes, a exemplo de Dionisio de AraUjo Machado, Acrisio
d'Avila Garcez, Dr. Joao Almeida Rocha, Jos6 Vieira Filho e atualmente com as
familias Reis e Ribeiro. Desde os anos 70, a politica lagartense 6 marcada por
disputas hom6ricas entre duas alcunhas padidarias locais, saramandaia
Bole, cujos nomes foram inspirados em uma telenovela da Rede Globo.

e

Bole-

Acerca do nome do municipio, existem duas versOes que rodeiam o senso
popular: a existancia de uma pedra em forma de um lagarto, encontrada pr6ximo de
um riacho; e o registro de um brasao com a marca de um lagarto, deixado por uma
familia de nobres portugueses.

