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ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 

PROJETO DE LEI Nº 19/2019, DE 02 DE MAIO DE 2019. 

 

Altera a Lei Municipal nº. 164/2015, de 18 de junho 

de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação 

de Uruoca para o decênio de 2015 a 2025 e dá outras 

providências. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URUOCA, no uso de suas atribuições 

legais, 

 

Faço saber que a Câmara de Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1o A redação do Anexo Único, da Lei Municipal nº. 164/2016, 18 de junho 

de 2015, a passa a ter as seguintes alterações: 

 

........................................................................................................ 

  

 

[...] 

3.3. Colaborar para a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, 

em articulação com as Secretarias Municipais de Saúde (Agentes de Saúde) de 

Assistência Social, Conselho Tutelar, junto ao Ministério Público e empreendedores 

locais. 

 

[...] 

 

7.2. Garantir incentivos financeiros com recurso do erário municipal e 

acompanhar o processo de elaboração e execução do PDE/ESCOLA em 100% das 

unidades de ensino fundamental e fomentar a elaboração e execução do 

PDE/ESCOLA  no ensino médio da rede pública de Uruoca, com foco na melhoria do 

ideb. 

 

[...] 



 
 
 
 

    
  

 Página 2 de 2 

GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA 

   Rua João Rodrigues, Nº 173, Centro, Uruoca-CE • CEP: 62460-000  
 Telefone (88) 36481078   •   www.uruoca.ce.gov.br 

ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 

11.2. Fomentar a ampliação os tempos e espaços do trabalho pedagógico com 

os estudantes do ensino médio, por meio de desenho curricular voltado para a formação 

básica necessária a vida e ao mundo do trabalho, através da jornada curricular ampliada. 

[...] 

 

11.3. Apoiar o acesso aos cursos profissionalizantes de caráter eminentemente 

técnico ou similar. 

.................................................................................................... 

Art. 2º Fica acrescentado o item 4.8 as Estratégias a Meta 4, no Anexo Único, 

da Lei Municipal nº. 164/2016, de 18 de junho de 2015, que passa a ter a seguinte redação: 

 

[...] 

 

4.8. Formação de um núcleo de atendimento especializado para atender alunos e 

familiares com os seguintes profissionais: fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, 

psicopedagogo. 

 

Art. 3º Fica suprimido da redação do Anexo Único, da Lei Municipal nº. 

164/2016, de 18 de junho de 2015, o item 13.1., das Estratégias da Meta 13. 

 

Art. 4o Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Uruoca, Ceará, em 02 de maio de 2019; Edifício Chico Eudes e 62 Anos de 

Emancipação Política. 

 

_______________________________________ 

FRANCISCO KILSEM PESSOA AQUINO 

PREFEITO MUNICIPAL 


