
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

PROJETO DE LEI Nº _____/2022 

 

Altera a redação dos artigos 1º e 2º da Lei nº 

1.674 de 20 de agosto de 2019, que cria e 

denomina estabelecimento de ensino municipal. 

 

A Câmara Municipal de Liberdade aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e 

promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º. Os artigos 1º e 2º da Lei nº 1.674 de 20 de agosto de 2019, para indicar 

que estabelecimento de ensino municipal não está limitado tão somente aos serviços inerentes 

à creche, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1°. Fica criado o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI), 

localizado na Rua Manoel Henrique Pereira com objetivo de atender as crianças 

do Município de Liberdade. 

Art. 2º. Fica o Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) criado por esta lei  

denominado de “Centro Municipal de Educação Infantil Professora Lucília de 

Siqueira Barbosa Lima” 

 

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura Municipal de Liberdade - MG, 25 de maio de 2022. 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIBERDADE 
Estado de Minas Gerais 

JUSTITICATIVA 

 

Submeto à elevada apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal o projeto de lei 

que altera a redação da Lei nº 1.674 de 20 de agosto de 2019 que criou e denominou de 

Creche Municipal Professora Lucília de Siqueira Barbosa Lima o imóvel localizado n Rua 

Manoel Henrique Pereira. Verificou-se por meio da solicitação da Superintendência Regional 

de Ensino que, muito embora a designação do estabelecimento de ensino municipal indicasse 

a prestação de serviços de creche, que tem como publico alvo crianças de 0 a 3 anos de idade, 

conforme o artigo 30, inciso I, da Lei Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei nº 

9.394/1996), o estabelecimento oferece serviços de pré-escola, que por sua vez, atendem para 

as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade, nos termos do artigo 30, inciso II do 

mesmo diploma legal. 

Por conseguinte, os dois tipos de serviços segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional compõe a Educação Infantil, senão vejamos: 

Art. 29.  A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como 

finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade.          (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 

 

Art. 30. A educação infantil será oferecida em: 

I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; 

II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 

idade.(destacamos) 

 

Portanto, como sugerido pela Superintendência Regional de Ensino, estamos 

apresentando o projeto para alterar a designação do referido estabelecimento de ensino para 

Centro Municipal de Educação Infantil Professora Lucília de Siqueira Barbosa Lima ao invés 

de somente Creche, uma vez que serão oferecidos os serviços de pré-escola, que compõe a 

Educação Infantil nos moldes definidos pela lei de regência (LDB). 

Embora singela, a alteração é pertinente conforme apontamento da 

Superintendência, são estas, pois, as razões do presente projeto de lei 

 

WALTER DE ASSIS TOLEDO JUNIOR 

Prefeito Municipal 


