
PROJETO DE LEI Nº90 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2015

Institui no Currículo da Rede Municipal de
Ensino, a Educação Fiscal como tema transversal e dá outras providências.

Art.  1º  -  Fica  instituído,  no  Currículo  da   Rede  Municipal  de

Ensino de Faxinal do Soturno, a Educação Fiscal, como tema transversal a ser

trabalhado com os educandos.

Art. 2º-  O Tema Transversal “Educação Fiscal”, para fins desta

Lei,  deve  estar  em  consonância  com  o  “Programa  Nacional,  Estadual  e

Municipal  de  Educação  Fiscal”,  cujo  objetivo  geral  é  promover  e

institucionalizar a Educação Fiscal para o pleno exercício da cidadania.

Art. 3º -A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

deverá promover a implementação, o desenvolvimento e a sustentabilidade do

disposto  no artigo  1º,  de  forma ética  e  democrática,  viabilizando ações de

disseminação e fortalecimento do tema. 

Parágrafo  Único  - A Educação  Fiscal  constitui-se  em  tema

permanente a ser trabalhado a partir da promulgação desta lei. 

Art.  4º  - Todas  as  atividades  desenvolvidas  devem  estar  em

consonância com as normas voltadas à Responsabilidade Social na Gestão

Pública do Município de Faxinal do Soturno – RS.

Art.5º -  A presente Lei será regulamentada no que couber por

Decreto Executivo. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa:

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhes cumprimento, submeto à Vossa Apreciação este

Projeto de Lei que visa estabelecer como Tema Transversal, dentro da matriz curricular da



Educação Municipal, a Educação Fiscal. Tal necessidade justifica-se pela importânica de o tema

ser  trabalhado  ainda  na  escola,  desde  a  Educação  Infantil,  no  sentido  de  fomentar  que,

gradativamente os cidadãos tenham mais consciência de sua responsabilidade fiscal. A exemplo

de outros municípios que já vem implantando esta temática dentro dos currículos escolares,

acreditamos  que  ao  estabelecermos  esta  determinação  por  vias  legais,  haverá  um  maior

compromentimento  das  escolas  para  com  o  tema  e  consequentemente  uma  maior

responsabilização e formação das crianças sobre isso. Justifica-se ainda porque, em sendo o

tema trabalhado no interior das escolas, automaticamente chega até as residências dos cidadãos

do município, criando-se assim uma grande rede de sensibilização para com a responsabilidade

fiscal. Deste modo, encaminho este projeto para Vossa análise e aprovação.

Atenciosamente,

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal


