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  LEI Nº. 242/2016 29 DE NOVEMBRO DE 2016 

 
SÚMULA: Dá nova redação à Meta 1 da Lei n 167 204/2014 de 19 de Junho de 
                2015; insere estratégias à referida meta, e dá outras providências. 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL – ESTADO DO PARANÁ – 

APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Art. 1º - A Meta 1 da Lei nº 204/2014 de 19 de Junho de 2015, que trata do 

Plano Municipal de Educação, passará a vigorar com a seguinte redação: 
 

   Meta 1 – Universalizar, até 2016, o atendi mento escolar da população de 4 e 5 

anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender até 100% (cem 

por cento) das crianças de até 3 (três) anos, até o ano de 2024. 

  Art. 2º -  Ficam inseridas na Meta de que trata o caput deste artigo as 

seguintes estratégias:  

  1.27 -  fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários Plano Nacional 

de Educação 2014-2024 51 de programas de transferência de renda, em colaboração com as 

famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;  

   1.28 - promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até três anos;  

   1.29 - o Distrito Federal e os municípios, com a colaboração da União e dos 

estados, realizarão e publicarão, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por 

educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o 

atendimento; 

    1.30 -  estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de zero a cinco anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil. 

  Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

   PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE CRUZEIRO 
DO SUL – ESTADO DO PARANÁ – EM 29 DE NOVEMBRO DE 2016. 

 
        Ademir Mulon 
          - PREFEITO MUNICIPAL  -  
 


