
LEI Nº 2.009/1997, DE 04 DE FEVEREIRO DE 1998. 
 

DISPÕE SOBRE MODIFICAÇÃO 
DA LEI MUNICIPAL N° 2.001/97. 

 
A Prefeita Municipal de Ibiraçu, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais; 
 

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Fica alterado a redação do caput do Art. 27 da Lei Municipal n° 2.001/97, 
que passará a ser a seguinte: 
 
“Art. 27 - A Contratação prevista no Art. 24 far-se-á legislação especifica vigente 
no Município de Ibiraçú, porem por período maximo de doze meses.” 
 
Art. 2º O artigo 53 da lei Municipal 2001/97 passará a ter a seguinte redação: 
 
Art. 53 As unidades Escolares Municipais observarão o principio de gestão 
democrata através de: 
 
I – Participação da represente do Poder Executiva Municipal e Secretaria Municipal 
de Educação no processo da escola do Diretor da juntamente com o Conselho 
Municipal de Educação; 
  II - participação da comunidade escolar, compreendendo a 
representação do conjunto de servidores da escola, os alunos e seus pais ou 
responsável, e de organizações populares locais na composição do conselho escola. 
III - acesso à informação relevante ao trabalho escolar. 
IV - transparência no recebimento, aplicação e prestação de contas de recursos 
financeiros, oriundos de fontes públicas ou privadas; 
V - .efetivo envolvimento do coletivo da escola na formulação, discussão, 
implementação e avaliação do projeto pedagógico e das ações educacionais 
desemvolvida pela escola. 
 
§ 1 - A indicação prevista ao inciso 1 deste artigo será Regulamentada Municipal. 
  § 2 – Viabilizar o recebimento e ampliação do recursos financeiros 
oriundo do tesouro Municipal,Estadual e Municipal federal do setor privado poderão 
se constituída entidades de direito privado ou publico que funcionarão de acordo 
com as normas própria de com acordo com as unidades Escolares. 
 
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e revogada as 
disposições em contrário. 

 
  
 
 

Gabinete da Prefeita Municipal de Ibiraçu (ES), em 04 Fevereiro de 1998. 
 

Sebastião Mattiuzzi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registrada e Publicada em 04 Fevereiro de 1998. 
 
 

MARIA MARGARETE DA RÓS ROSA 
Secretário Municipal de Administração 



 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Prefeitura Municipal de 
Ibiraçu. 

 
 

 
 


