
PROJETO DE LEI 1.504/00 de 11 de outubro de 2000. 
 

“Autoriza o Poder Executivo, firmar convênio com a 

Secretaria Estadual de Educação e dá outras 

providencias”. 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE GOIATUBA, Estado de Goiás, APROVA e eu, 

Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte lei. 

 

Art. 1 ° - Fica o  Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a promover 

o convênio com o Secretaria Estadual de Educação, para execução do Programa 

de Estudos e Aprendizagem para alunos do Ensino Fundamental, com 

implantação de classes de aceleração da aprendizagem referentes às quatro 

primeiras séries do Ensino Fundamental na rede pública de ensino. 

 

Art.2°. - Para atender o disposto no Art.1
0
, o Chefe do Poder Executivo 

autorizado a abrir crédito especial para suprir as despesas previstas no Convênio. 

 
Art.3

0
. -   A dotação orçamentária será indicada por decreto. 

 
Art.4

0
. - Esta Lei entra em vigor, na data de sua publicação, com efeitos 

retroativos ao dia 01 de fevereiro de 2000. 

 

Art.5
0
. -   Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GOIATUBA, 

Estado de Goiás, aos onze dias do mês de outubro do ano dois mil (11.10.2000). 
 
 

 

Godofredo Jerônimo da Silva 

                   PREFEITO MUNICIPAL 
 
 
 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Senhor Presidente: 

Senhores Vereadores: 

 

 

O Estado de Goiás, através da Secretaria da Educação, se 

compromete a treinar pessoal de coordenação do programa; viabilizar a realização 

da Avaliação Externa do Programa de acordo com o Plano de Trabalho; promover 

a capacitação dos coordenadores regionais, sub-coordenadores municipais e 

mediadores do Programa; fornecer o material didático-pedagógico aos alunos; 

coordenar, acompanhar e avaliar o programa, mediante articulação direta com a 

equipe municipal, em todas as unidades escolares em que será implantado o 

Programa. 

Quanto ao Município de Goiatuba, através da Secretaria da 

Educação, caberá: promover o agrupamento dos alunos em turmas, de acordo com 

as diretrizes do Programa e com a Resolução Específica do Conselho Estadual de 

Educação; disponibilizar pessoal para o Programa de Aceleração da 

Aprendizagem; disponibilizar espaço físico; fornecer material de apoio didático; 

efetuar o pagamento do material de consumo necessário ao desenvolvimento das 

atividades dos professores e alunos; garantir o pagamento de ajuda de custo aos 

mediadores do Programa. 

O convênio será celebrado nos termos da Lei 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

Justificada a importância da presente medida, por se tratar de 

recuperação de alunos do ensino fundamental com atraso escolar nos sistemas 

municipais e estadual de ensino da rede pública,  solicitamos desta Casa de Leis, a 

devida autorização. 

   Atenciosamente. 

 

 

 

     Godofredo Jerônimo da Silva 

                 PREFEITO MUNICIPAL 


