
A Secretaria Municipal de Educação é um órgão ligado diretamente ao Chefe 

do Poder Executivo Municipal, tendo como âmbito de ação o planejamento, 

coordenação, execução e controle das atividades educacionais no âmbito do 

município.  

À Secretaria Municipal de Educação compete: 

a) contribuir e colaborar para a formulação do Plano de Ação do Governo 

Municipal e programas gerais inerentes à secretaria; 

b) garantir a prestação dos serviços municipais de acordo com as diretrizes de 

governo; 

c) estabelecer diretrizes para a atuação da secretaria, visando a ampliação da 

oferta de vagas e a melhoria da qualidade do ensino; 

d) estabelecer objetivos para o conjunto de atividades da secretaria, vinculados 

a prazos e políticas para sua consecução; 

e) promover a integração com órgãos e entidades da Administração, 

objetivando o cumprimento de atividades setoriais; 

f) promover a viabilização da execução da política de educação para crianças, 

adolescentes e adultos, na modalidade regular e não formal; 

g) promover a viabilização da execução da política de educação para pessoas 

portadoras de necessidades educativas especiais, nas áreas de 

excepcionalidade mental, física, auditiva e visual, integrando o excepcional 

social, física e funcionalmente aos sistemas de ensino; 

h) promover a melhoria da qualidade do ensino, considerando suas dimensões 

pedagógica e política; 

i) promover a elaboração de diagnósticos, estudos estatísticos, normas e 

projetos de interesse da educação; 

j) promover a avaliação e execução da política de educação para jovens e 

adultos; 

k) promover eventos recreativos e esportivos de caráter integrativo, voltados 

aos alunos das escolas municipais; 

l) coordenar as atividades de infraestrutura relativa a materiais, prédios e 

equipamentos, e de recursos humanos necessários ao funcionamento regular 

do sistema educacional; 



m) articular-se com outras esferas de governo e prefeituras de outros 

municípios para estabelecimento de convênios e consórcios, na busca de 

soluções para problemas educacionais municipais; 

n) avaliar a qualidade das atividades realizadas; 

o) tomar decisões relativas à aquisição de produtos e contratação de serviços; 

p) organizar e coordenar o sistema de informações em educação; 

q) fomentar, coordenar e executar programas e projetos estratégicos e de 

atendimento emergencial; 

r) assegurar a integração entre pais, alunos, comunidade e profissionais de 

educação com vistas à organização do trabalho coletivo nas unidades 

escolares da rede municipal de ensino; 

s) programar, executar e avaliar atividades sistemáticas de atualização e 

aperfeiçoamento dos profissionais de educação, sempre em conjunto com a 

Secretaria Municipal de Administração; 

t) elaborar estudos de melhor ajustamento dos servidores às unidades 

escolares da rede municipal de ensino; 

u) desenvolver atividades de controle orçamentário e financeiro, revisão de 

contas, de contratos e de convênios da área de educação na rede pública e 

complementar; 

v) oferecer infraestrutura administrativa relativa a materiais, prédios e 

equipamentos e de recursos humanos necessários ao funcionamento regular 

do sistema educacional; 

w) desempenhar outras atribuições afins. 

 

Fonte: Lei Municipal nº 1.138/2001, alterada pela Lei Municipal nº 1.851/2007 

 


