




ÁGUA CLARA - MS 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA CLARA 

Gabinete do Prefeito 

Ili - qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem 
legitimidade para peticionar o poder judiciário, na hipótese do § 2° do art. 208 da 
Constituição Federal; 

IV - comprovada a negligência da autoridade competente para 
garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de 
responsabilidade, nos termos da lei. 

Art. 6° - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos 
menores, a partir dos seis anos de idade, no Ensino Fundamental. 

Art. 7° - O Município de Água Clara incumbir-se-à de: 

1 - organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais 
do Sistema Municipal de Ensino, integrado - os às políticas e planos educacionais da 
União e do Estado de Mato Grosso do Sul; 

li - baixar normas complementares para o seu Sistema de Ensino; 
111 - autorizar. credenciar e supervisionar os estabelecimentos do 

seu Sistema de Ensino; 
IV - oferecer Educação infantil em creches e pré-escolas, e com 

prioridade, o Ensino Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino 
somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela 
Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

TITULO li 
Da Organização do Sistema Municipal de Ensino 

Art. 8° - O Sistema Municipal de Ensino de Água Clara 
compreende: 

1 - As instituições de Educação Infantil e ensino fundamental 
mantidas pelo Poder Público Municipal; 

li - As instituições de Educação Infantil, criadas e mantidas pela 
iniciativa privada; 

Ili - Divisão Municipal de Educação, Cultura e Esportes; 
IV - Conselho Municipal de Educação, órgão normativo ao Sistema. 

Parágrafo Único - O Conselho Municipal de Educação tem sua 
organização, atribuição e composição prevista em lei própria. 

SEÇÃO li 

§ 1 ° - as instituições de ensino, localizadas no perímetro urbanos e
rurais mantidas pelo poder Público Municipal, abrangem: 
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