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DECRETO Nº 1354/2017. 
 

 

 

 

“DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO 
COORDENADORA PARA A REALIZAÇÃO DOS 
TRABALHOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS “. 
 

 

 

  JOSEMAR MARQUES BARBOSA, Prefeito de Paranatinga, Estado de Mato 

Grosso, no uso das atribuições que lhes são conferidas por Lei, e para cumprimento 

de preceitos constitucionais e infraconstitucionais federais e orgânicos municipais 

que disciplinam a obrigatoriedade do oferecimento da Educação Básica no 

Município e a articulação com outros níveis, etapas e modalidades de ensino nos 

âmbitos estadual e federal. 

 

 CONSIDERANDO que o Plano Municipal de Educação é um documento 

referência sobre a política educacional do Município de Paranatinga, para um 

período de dez anos (2015/2025), conforme a Lei Municipal Lei nº 1216/2015 de 16 

de Junho de 2015, em consonância com o Plano Nacional de Educação aprovado 

pela Lei Nº13.005, de 25 de junho de 2014 e o Plano Estadual de Educação -Lei nº 

10.111, de 06 de junho de 2014, que define as políticas educacionais para a população 

Paranatinguense; 

 

 CONSIDERANDO que a concretização do Plano Municipal de Educação -

PME não se encerra com a elaboração, posto que se faz necessário um processo de 

monitoramento contínuo e avaliação periódica; 
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 CONSIDERANDO que monitorar e avaliar são etapas que se articulam 

continuamente em um único processo, contribuindo para o alcance das metas 

propostas, apontando as lacunas e eventuais mudanças necessárias no percurso e 

incorporando ao plano o caráter de flexibilidade necessário para absorver as 

demandas da sociedade. 

 

 DECRETA: 

 

Art.1º -  A Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do Plano 

Municipal de Educação –PME de Paranatinga MT será constituída da seguinte 

forma:  

 

1- FRANCISCA MOREIRA BRAGA - ESCOLAS MUNICIPAIS DO CAMPO E 

INDÍGENAS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

2-  LUCIANA DE ARAÚJO ANDRADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO; 

3- NELIR RENOSTRO HEINEN -  SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; 

4- RAQUEL GONÇALVES DOS REIS -  SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO; 

5- VANDA FERNANDES SOARES - ESCOLAS MUNICIPAIS URBANAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

Art. 2º - Compete a Comissão Coordenadora de Monitoramento e Avaliação do 

Plano Municipal de Educação de Paranatinga-MT, dentre outras atribuições: 

I- Realizar o monitoramento e a avaliação do Plano Municipal de Educação do 

Município de Paranatinga;  

II - elaborar relatório anual de monitoramento e bianual da avaliação do Plano 

Municipal de Educação, devendo divulgar os resultados do monitoramento e das 

avaliações nos respectivos sítios institucionais da internet; 

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das 

estratégias e o cumprimento das metas; 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação; 
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IV -  Organizar o trabalho mediante convocação para as reuniões, elaboração do 

cronograma de reunião, pautas, material de estudo;   

 V -  Apropriar- se do Plano Municipal de Educação;  

VI - Envolver todas as esferas administrativas e as instituições que atuam ou 

interferem nas políticas educacionais no território municipal; 

VII - Promover reuniões de estudo das informações que foram sistematizadas pela 

equipe técnica na Ficha de Monitoramento;  

VIII - Promover estudos e debates para, então, emitir relatórios sobre a evolução das 

metas, contidas no plano, a cada ano;  

IX -  Buscar apoio técnico da equipe técnica e parceiros, estes últimos se necessário, 

para melhor fundamentação do relatório e seus acessórios;  

X - Divulgar, amplamente, os Relatórios Anuais de Monitoramento construídos, 

usando meio eletrônico e presencial, em reuniões nas escolas e órgãos e nas 

instâncias parceiras do |processo de monitoramento e avaliação do PME:  Conselho 

Municipal de Educação- CME e Fórum Municipal de Educação -FME; 

XI - Realizar o |processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de 

Educação em parceria com o Conselho Municipal de Educação - CME e o Fórum 

Municipal de Educação -FME (Comissão Permanente de Educação), conforme Art. 

5º da Lei 1216 de 16 de Junho de 2015 - PME- de Paranatinga; 

XI. Recolher com o apoio da equipe técnica, as análises e as impressões manifestadas 

durante a exposição/divulgação dos Relatórios Anuais de Monitoramento, 

enviando a cada ano, a sistematização destas contribuições a todas as instituições 

envolvidas no processo.   

 

Art. 3º - No processo de monitoramento e avaliação, a Comissão Coordenadora 

deverá observar as seguintes etapas: 

I – Etapa 1 - Organizar o trabalho; 

II – Etapa 2 - Estudar o Plano; 

III – Etapa 3 - Monitorar continuamente as metas e estratégias; 

IV - Etapa 4 - Avaliar o plano periodicamente.  

 

Art. 4º - A Comissão Coordenadora   terá o respaldo   e as condições de trabalho 

garantidas pela Secretaria Municipal de Educação para realizar as ações de sua 
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competência.  

 

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

 

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Paranatinga/MT, aos 19 dias do mês de abril de 

2017. 

 

 

JOSIMAR MARQUES BARBOSA 
PREFEITO MUNICIPAL 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


