


• Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

• Lei Orçamentária Anual (LOA)

• Plano Plurianual (PPA)

• Constituição Federal

• Lei 9394/96 LDB

• Lei Orgânica do Município

• Plano de Cargos e Carreiras

• Plano Municipal de Educação (PME) 

• Lei nº 10.832/2003 (distribuição dos recursos do Salário-Educação pelo número de 
alunos matriculados no ensino fundamental). 

• Lei nº 11.274/2006 (instituição do ensino fundamental de 9 anos). 

• Lei nº 11.494/2007 FUNDEB

LEGISLAÇÕES IMPORTANTES:



• Lei 14.113, de 25/12/2020 NOVO FUNDEB

• Lei nº 11.738/2008 (piso salarial profissional nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica). 

• Emenda Constitucional 59/2009 (obrigatoriedade da educação dos 4 aos 17 anos). 

• Lei nº 12.722/2012 (Programa Brasil Carinhoso). 

• Lei nº 12.858/2013 (vinculação dos royalties do petróleo para a educação). 

• Lei nº 13.005/2014 (Plano Nacional da Educação). 

• Lei nº 14.040/2020 (flexibilização do calendário escolar durante estado de 
calamidade pública). 

• Base Nacional Comum Curricular (BNCC). 

• Diretrizes e Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Conselho 
Estadual/Conselho Municipal de Educação.

LEGISLAÇÕES IMPORTANTES:



• Leitura da realidade do município em termos sociais, econômicos, políticos e culturais; 

• Valorização dos profissionais da educação e do quadro de recursos humanos com os quais vai trabalhar.

• Entendimento sobre as relações de poder; 

• Conhecimento do PME;

• Conhecimento da plataforma Conviva Educação; 

• Conhecimento da plataforma Busca Ativa Escolar;

• Levantamento e análise dos números da demanda escolar; 

• Levantamento das necessidades básicas das unidades escolares para que funcionem regularmente;

• Organização do sistema de transporte escolar;

• Organização da oferta da alimentação escolar;

• Atividades cotidianas da gestão;

• O inventário de bens móveis e imóveis.

DEMANDAS IMPORTANTES:



• Conhecer os sistemas:

▪ SIOP- Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento;

▪ SIGPC-Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SiGPC (Resolução nº 2, de 30 de janeiro de 2012);

▪ SIGECON-Sistema de Gestão de Conselhos - SIGECON (Resolução nº 24, de 14 de junho de 2013);

▪ SIMEC-Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle - SIMEC (Resolução 12, de 6 de 
junho de 2018);

▪ PDE INTERATIVO;

▪ SICONV -Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV 
(Portaria 424, de 30 de dezembro de 2016).

DEMANDAS URGENTES:



• Conhecer os conselhos CACS/CAE/CME;

• Solicitar senha para transmissão do SIOPE;

• Verificar a situação da declaração de dados no SIOPE;

• Realizar o cadastro da nova gestão no SIGPC;

• Conhecer os Termo de compromisso e convênios celebrados entre os municípios e o Governo Federal 
e Estadual;

• Acesso ao SIMEC;

• Conhecer os programas PNAE / PNATE / PDDE / PNLD;

• Iniciar o novo ciclo do PAR;

DEMANDAS URGENTES:




