
                  LEI MUNICIPAL N.º 600,  DE 15 DE DEZEMBRO DE 2006

ALTERA A LEI MUNICIPAL N° 305 DE 05.10.1999 QUE 
DISPÕE SOBRE O SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

  DELCI  ANTONIO VALENTINI,  Prefeito  Municipal  de  Sul 
Brasil, Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os habitantes deste Município, que a 
Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada a seguinte Lei.

Art. 1º.   Os incisos VII e IX do artigo 3° da Lei Municipal n°
305, de 05.10.1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

“......

VII – garantir  ensino fundamental  obrigatório e gratuito  a partir  dos seis  
anos, assegurando o acesso e a permanência dos jovens e adultos que não o  
fizerem na idade própria.

.......

IX – oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas às crianças de zero 
a  cinco  anos  de  idade  da  rede  municipal,  por  meio  de  programas  
suplementares de material escolar, alimentação e assistência a saúde.

......”

Art. 2º.   O artigo 6° da Lei Municipal n° 305, de 05.10.1999, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6°. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula e manter seus  
filhos na escola, no ensino fundamental a partir dos seis anos de idade. “
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Art.  3º.    O  artigo  16  da  Lei  Municipal  n°  305,  de 

05.10.1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento integral da criança dos zero aos cinco anos de 
idade,  em  seus  aspectos  físico,  psicológico,  intelectual  e  social, 
complementando a ação da família e da comunidade, devendo ser oferecida 
em  instituições  com  profissionais  que  possuam  formação  na  área 
educacional. “

Art.  4º.    O  artigo  18  da  Lei  Municipal  n°  305,  de 
05.10.1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  18.   A  Educação  Infantil,  será  oferecida  em  creches  ou  entidades 
equivalentes, para crianças de até três anos, e em pré-escolas para crianças 
de quatro a cinco anos de idade, constituindo direito da criança e dos seus  
pais, e dever do Estado e da família, na forma do artigo 7°, XXV, Art. 30, VI,  
Art. 208 IV e 227 da Constituição Federal.
§ 1° - A Educação Infantil  compreende dois níveis,  e estes, em grupos de  
crianças assim definidos:

I – Nível     I – Creche:
a). Berçário I – Crianças de 0 a 1 ano de idade.
b). Berçário II – Crianças de 1 a 2 anos de idade.
c). Maternal I – Crianças de 2 a 3 anos de idade.

II – Nível II – Pré-Escola:
a). Jardim I – Crianças de 3 a 4 anos.
b). Jardim II – Crianças de 4 a 5 anos de idade.  “ 

Art. 5º.   O caput do artigo 25 da Lei Municipal n° 305, de 
05.10.1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  25.  O  ensino  fundamental,  gratuito  na  escola  pública,  com  duração 
mínima de nove anos, obrigatório a partir dos seis anos, terá como objetivo:

....... “

Art. 6º.   O parágrafo primeiro do artigo 43 da Lei Municipal 
n° 305, de 05.10.1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

“ § 1°. A educação especial tem início na faixa etária de zero a cinco anos 
durante a educação infantil. “
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Art. 7º.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8°.   Revogam-se as disposições em contrário. 

                 Gabinete do Prefeito Municipal de Sul Brasil, aos 15 de dezembro de 2006.

DELCI ANTONIO VALENTINI
Prefeito Municipal
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