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LEI Nº          10.922,             DE     12    DE               JULHO            DE 
2019.

Autor: Deputado Silvio Fávero

Cria o Programa de Gestão 
Compartilhada Cívico-Militar para a 
criação ou transformação de unidades 
específicas da rede pública de ensino 
fundamental e médio do Estado de Mato 
Grosso em Escolas Militares - EMMT e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º   Esta Lei dispõe sobre o Programa de Gestão 
Compartilhada Cívico-Militar para a criação ou transformação de unidades 
específicas da rede pública de ensino fundamental e médio do Estado de 
Mato Grosso em Escolas Militares - EMMT.

Art. 2º  O Programa de Gestão Compartilhada Cívico-Militar 
será implementado por intermédio de ações conjuntas da Secretaria de 
Estado de Educação - SEDUC, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Mato Grosso, com a finalidade de proporcionar uma 
educação de qualidade e garantir o enfrentamento da violência no ambiente 
escolar, visando à promoção da cultura da paz, o exercício da cidadania e 
do patriotismo.

Art. 3º  São objetivos do Programa de Gestão Compartilhada 
Cívico-Militar, entre outros:

I - atender alunos de ambos os sexos que estejam cursando o 
ensino fundamental e médio;

II - oferecer ao aluno educação formal baseada em valores 
cívicos, patrióticos, éticos e morais;

III - usar como instrumentos educacionais o ensino do civismo, o 
respeito às leis, aos direitos e deveres do cidadão e dos ideais da família;

IV - melhorar os indicadores de desenvolvimento da educação 
básica;

V - diminuir a evasão escolar e o baixo desempenho acadêmico;
VI - aumentar os índices de aprovação dos estudantes da 

rede pública de ensino nos certames de acesso às instituições de ensino 
superior, bem como sua inserção no mercado de trabalho;

VII - valorizar os profissionais da educação;
VIII - obter avanços nos parâmetros de segurança pública cidadã 

na comunidade escolar, por meio da participação integrada da sociedade e 
dos órgãos públicos, como ferramenta transformadora da gestão do ensino;

IX - reduzir os índices de violência e criminalidade no ambiente 
escolar.

Art. 4º  Dentre as atividades constantes do Programa de Gestão 
Compartilhada Cívico-Militar deverão constar, obrigatoriamente:

I - execução diária do Hino Nacional em postura adequada;
II - uso de uniforme próprio da Escola Militar - EMMT;
II - formação de fila marcial para acesso às salas de aula;
IV - estímulo de valores e princípios militares;
V - prática de atividades esportivas que estimulem disciplina, 

autocontrole e cooperação;
VI - palestras;
VII - atividades culturais e musicais.

Art. 5º  A unidade de ensino fundamental e médio da rede 
pública em funcionamento interessada em fazer parte do Programa de 
Gestão Compartilhada Cívico-Militar poderá, mediante adesão voluntária, 
ser transformada em Escola Militar - EMMT.

§ 1º  Nenhuma unidade de ensino da rede pública do Estado 
de Mato Grosso será obrigada a fazer parte do Programa de Gestão 
Compartilhada Cívico-Militar; no entanto, caso seja de sua vontade participar, 
deverá sujeitar-se a um plano de gestão que garanta à Secretaria de Estado 
de Educação - SEDUC, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Mato Grosso autonomia para realizar a gestão administrativa e 
disciplinar para o atingimento dos objetivos determinados no art. 3º desta 
Lei.
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