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ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

                                                                                                                                                                                                

Projeto de Lei nº 033/2017 

Ementa: Dispõe sobre a altera da Lei nº 

8.2.248, de 10 de janeiro de 2012. 

 

                     O  Senhor Prefeito Municipal de Breves, Antônio Augusto Brasil da Silva,  

Faz Saber que a Câmara Municipal em sessão extraordinária realizada no dia 07  de  

dezembro de 2017, aprovou o Projeto de Lei nº. 033/2017, de autoria dos Vereadores 

Orquidéia Nascimento da Costa, Vanacy do Socorro Leão do Amaral, Olena Maria 

Pereira Machado, Camilo Lopes Gonçalves Neto, e  Wiltes Gomes Dias, e sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º- A Lei  nº 2.248, de 10  de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes 

alterações: 

Art. 2º- O inciso VI do Art. 3º passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 3º-................................................................................................................ 

VI- gratuidade do Ensino Público em estabelecimentos oficiais ou de instituições  

conveniadas que atendam a demanda da rede municipal de ensino.  

Art. 3º- Fica acrescido ao Art.  9º o Inciso IV com a seguinte redação; 

Art. 9º- ....................................................................................................................... 

IV- As Escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental criadas por instituições  sem 

fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria Municipal de Educação e mantidas pelo 

Poder Publico Municipal, desde que atendam a demanda da rede municipal de ensino. 

Art. 4º- Fica transformado em § 1º o § único do Art. 12, acrescido do § 2º com a 

seguinte redação: 

......................................................................................................................................... 

§. 2º- As instituições sem fins lucrativos que atendam a rede municipal de ensino, 

poderão adotar um regimento escolar diferenciado, nos termos do convênio celebrado 

com a Secretaria Municipal de Educação. 

Art. 5º Fica acrescido ao Art. 24 o inciso III com a seguinte redação: 

Art. 24-...................................................................................................................... 
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III- Conveniadas, assim entendidas, as constituídas por instituições sem fins lucrativos e 

que atendam alunos da rede Municipal de Ensino mantidas e fiscalizadas pela 

administração Pública e administrada pelas instituições. 

Art. 6º- Fica acrescida ao art. 26 o inciso V com a seguinte redação: 

Art. 26-............................................................................................................................ 

V- conveniadas, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou 

por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem a orientação filosófica e ideológica 

específicas. 

Art. 7º- O Art. 28 passa a vigorar acrescido do inciso IV com a seguinte redação: 

Art. 28....................................................................................................................... 

IV- Indicação direta pelas escolas conveniadas dos nomes para serem diretores e vice-

diretores das unidades escolares conveniadas pertencentes ao sistema municipal de 

ensino. 

Art. 8º- O art. 39 passa a vigorar acrescido do inciso VI com a seguinte redação: 

Art. 39-........................................................................................................................ 

VI- Instituições sem fins lucrativos, de Educação Infantil, de Ensino Fundamental, 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial, conveniadas com a Secretaria 

Municipal de Educação. 

Art. 9º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas  as disposições em 

contrário.  

 

                   Gabinete do Presidente da Câmara da Câmara Municipal de Breves em, 07 

de dezembro  de 2017. 

 

 

WALTER GOMES CARNEIRO 

Presidente 

 

 

 


