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Ilustres Vereadores,
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Inicialmente, com o devido respeito, safido a todos os

componentes desta Augusta Casa Legislativa, Lourengo Pereira de Mendonga.

Na busca de uma educagio com mais qualidade para nossos

mun(cipes, ciente que esta 6 base indispensdvel para um futuro melhor, iniciamos

mais uma fase de aperfeigoamento dos servigos priblicos municipais de modo a

preparar nossas criangas e adolescentes aos desafios que os esperam.

A presente propositura 6legal.

A despesa estimada com a folha de pagamento para o

exercicio pleno do projeto em aprego, )e estd devidamente apropriada e

consignada na respectiva Lei de Diretrizes Orgamentdrias ILDO) e Lei

Orgamentdria Anual ILOA) para os mencionados exercicios vindouros.

Hd que se considerar ainda a necessidade da AdministragSo

Pfblica Municipal adequar seus projetos de modo a preparar seus munfcipes

superar as eventuais dificuldades que o mundo os imp6em, e esperamos que este

Projeto de Lei possa merecer a habitual atengio e aprovagio pelos membros desta

Egr6gia CAmara Legislativa.

Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovagio dos

Sr.s Vereadores ao presente Projeto de Lei.

dヘ

rtentes, 29 de Junho de 2018.

ciosamente.

-Prefeito Constitucional-
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Ementa: "Disp6e sobre a instituigdo da

oferta de Ensino Integral, em tempo integral para

os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental

da Rede Municipal de Ensino de Vertentes-PE e dd

outras provid6ncias."

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VERTENTES, no uso das

atribuig6es que lhe sio conferidas pelos incisos III do artigo 60 da Lei OrgAnica do

Municfpio, submete d apreciag5o desta Colenda CAmara de Vereadores, em regime de

urg6ncia, o presente Projeto de Lei Municipal n.e 07 /20L8, que institui a oferta de

Ensino Integral, em tempo integral, para os alunos dos anos finais do Ensino

Fundamental da Rede Municipal de Ensino.

Art. 1q A educaEio abrange os processos formativos que se

desenvolvem na vida familiar, na convivdncia humana, no trabalho, nas instituig6es de

ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizag6es da sociedade civil e nas

manifestag6es culturais.

$ 1o Esta lei disciplina a educagio escolar, que se desenvolve,

predominantemente, por meio do ensino, em instituigOes pr6prias.

S 2s A educagfro escolar dever6 vincular-se ao mundo do

trabalho.

Art.2e A educagio, dever da famflia e do Estado, inspirada nos

princfpios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercicio da cidadania e sua

qualificag6o para o trabalho.
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Art. 3s O ensino ser6 ministrado com base nos seguintes

prlnclplos:

⌒

I - Igualdade de condig6es para o acesso e permanOncia na

escola;

II - Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a

cultura, o pensamento, a arte e o saber;

III - Pluralismo de ideias e de concepg6es pedag6gicas;

IV - Respeito ir liberdade e aprego i tolerAncia;

V - Coexist6ncia de instituig6es pfblicas e privadas de ensino;

VI - Gratuidade do ensino p(blico em estabelecimentos oficiais;

VII - Valorizagio do profissional do ensino pirblico, na forma

desta lei e da legislagio dos sistemas de ensino;

VIII - Garantia de padrio de qualidade;

IX - Valorizagio da experi6ncia extra-escolar;

X - Vinculagio entre a educagio escolar, o trabalho e as prdticas

sociais.

Art.4s Sio objetivos especfficos do Programa de Ensino Integral

em Escola de Tempo Integral:

I - ampliar o tempo de perman6ncia dos estudantes na Escola

para um periodo de 10 (dez) horas di6rias, sendo, no mfnimo, 7 [sete) horas em

atividades pedagogicamente orientadas;

II - ampliar o curriculo escolar com atividades nos campos da

cultura e artes, esporte e lazer, dos Componentes Curriculares Etica e Cidadania,

Empreendedorismo, Filosofia, Raciocinio L6gico, Cultura de Pernambuco, Estudos

Dirigidos, contemplando ainda, na transversalidade do conhecimento, temas como

safde e sexualidade, inclusio digital, investigagio cientifica, educagio ambiental, uso

de midias de forma articulada, promovendo o modelo de educagio integral;
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III - prover a adequagio da infraestrutura ffsica necessaria para

o funcionamento de Escolas Municipais de Ensino Integral em tempo integral;

IV - prover as Escolas Municipais de Educagio Integral em

Tempo Integral de equipamentos e recursos tecnol6gicos necessSrios para a

profici6ncia pedag6gica e eficdcia da gestio.

V - promover a adequagio da jornada de trabalho dos

Professores, em exercicio da doc6ncia, dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares,

Inspetores Escolares e Secretdrios Escolares participantes do Programa de Escolas de

Ensino Integral em Tempo Integral;

VI - oferecer Formag5o Continuada em rede e em servigo para o

corpo docente, Supervisores Escolares, Inspetores Escolares e Gestores Escolares e em

servigo para o Grupo Ocupacional de Ap6io Administrativo ao Magist6rio;

VII - manter a estabilidade entre o fluxo escolar dos estudantes e

a idade;

VIII - ampliar o indice de Desenvolvimento da Educaglo Bdsica -

IDEB, de acordo com as metas estabelecidas pelo Minist6rio da Educag5o, bom como,

os prospectados pela Secretaria Municipal de Educagio.

Pardgrafo Unico - As Escolas Municipais de Ensino Integral

incorporario as inovagOes pedag6gicas e gerenciais do Programa de Escolas de Tempo

Integral.

Art. 5e As Escolas Municipais de Educagio Integral em Tempo

Integral funcionario de segunda a sexta feira, em dois turnos consecutivos e

interligados pedagogicamente, com 10 horas de duragio, iniciando as 7h00min e se

estendendo at6 as 17h00min, atendendo criangas e adolescentes dos anos finais do

ano do Ensino Fundamental, e sendo assegurada a oferta de lanche [manhi), almogo e

do lanche [tarde) aos estudantes.

S 1s Na jornada de 10 horas diSrias, constam os

destinados ao lanche da manhi (15 min), do almogo (1h30min) e do lanche

(15min);

tempos
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s 2a 0s turnos da manhi e da tarde funcionario com

desenvolvimento do Currfculo Bdsico do Ensino Fundamental, Parte Diversificada do

Currlculo e Parte Suplementar do Curriculo, articulado com ag6es denominadas

Oficinas Curriculares, aliando teoria e prdtica, envolvendo os educadores no processo

de execugio das aulas tanto do currfculo bdsico quanto do currfculo diversificado.

Art. 6q Para efeitos da presente Lei, entende-se por:

I - Escolas Municipais de Ensino Integral em Tempo Integral:

a) as Unidades de Ensino Fundamental de Periodo Integral,

abrangidas por conteridos pedag6gicos, m6todos diddticos, gestio curricular e

administrativa pr6prios, com regulamentagAo prevista em normas especfficas, as quais

t6m por finalidade, ampliar o tempo de perman6ncia dos estudantes na Instituigio de

Ensino, garantindo-lhe desenvolvimento integral.

II - Desenvolvimento Integral da pessoa humana:

a) consideragio das dimens6es socioemocionais e culturais dos

estudantes, bem como o exercfcio da cidadania e a preparagSo para o trabalho em todo

o processo de ensino e aprendizagem.

III - Proposta Pedag6gica de Educagio Integral em Tempo

Integral:

a) documento elaborado e coordenado pela Secretaria Executiva

de EducaEio, em consonAncia com os marcos legais que regulamentam a ampliagio da

jornada escolar.

IV - Projeto Politico Pedag6gico:

a) documento elaborado coletivamente pelos diversos

segmentos da comunidade escolar, que define a identidade da escola e estabelece

estrat6gias, metas e avaliagfles de resultados, buscando solugfies para os probl

diagnostiCados, para que a Unidade de Ensino ofere,a educa,5o de qualidade com
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Art. 7s o corpo docente das Escoras Municipais de Ensino

Integral em Tempo Integral ser6 composto, prioritariamente, pelos professores jd

lotados nas referidas Unidades de Ensino, desde que apresentem disponibilidade de

hordrio para cumprir a carga hordria especffica exigida.

Pardgrafo Unico - Os crit6rios inerentes i lotagio dos

Professores, nio lotados nas Escolas Municipais de Ensino Integral em Tempo Integral,

6 de compet6ncia da Secretaria Municipal de Educagdo.

Art. 8q Nas Escolas Municipais de Ensino Integral em Tempo

Integral, dar6 prioridade a atuagAo de Professores Efetivos, por suplementaqio de

carga hor6ria.

S 1a Para os casos excepcionais de indisponibilidade de

Professores Efetivos, serd permitida a contratagio de professor tempordrio, na

formada legislagio vigente.

$ 2o Para o desenvolvimento de atividades de cunho esportivo,

cultural, artistico e/ou de cardter tempor6rio, serd permitida a atuagdo de

profissionais, al6m do quadro de Professores Efetivos e de Contrata96o Tempordria.

Art. 9s Sio crit6rios de perman6ncia do Integrante do Grupo

Ocupacional do Magist6rio Municipal nas Escolas Municipais de Ensino Integral em

Tempo Integral:l - aprovagdo nas Avaliag6es de Desempenho - AD, com crit6rios

especificos e inerentes a Escola Municipal de Ensino Integral em Tempo Integral;

II - o atendimento aos objetivos e )s disposigoes constantes

nesta Lei.

Art. 10 Para a consecugio dos fins previstos nesta Lei, serSo

atribuidos valores pecunidrios ao vencimento base do cargo efetivo dos servidores

participantes do Programa de Escolas de Ensino Integral em Tempo Integral em

atividade do Magist6rio, obedecendo aos seguintes crit6rios e indices:

I Professores Efetivos em exercfcio da doc6ncia:
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a) r,z (um virgula dois), calculado sobre o vencimento base do

cargo efetivo, os quais passarSo a ter carga hor6ria de 40 (quarenta) horas semanais,

distribufdas em 05 (cinco) dias.

Par6grafo Unico - 0s indices de que tratam os incisos I, deste

artigo nio t6m cardter permanente, podendo a sua concessio ser reexaminada a

qualquer tempo, sempre que o interesse da Administragio Priblica Municipal julgar

conveniente ou que nio haja motivo para sua concessio, bem como nio se incorporam

aos vencimentos Professores, em exercfcio da doc6ncia, dos Gestores Escolares,

Supervisores Escolares, Inspetores Escolares e Secretdrios Escolares, participantes do

Programa de Escolas de Ensino Integral em Tempo Integral, para quaisquer efeitos.

Art. lt A nomeagio dos Gestores Escolares, Supervisores

Escolares, Inspetores Escolares e do Secretdrio Escolar, participantes do Programa de

Escolas de Ensino Integral de Tempo Integral dar-se-d atrav6s de portaria do Prefeito

do Municfpio.

S 1s A escolha dos Gestores Escolares, Supervisores Escolares,

Inspetores Escolares e do Secretdrio Escolar, participantes do Programa de Escolas de

Ensino Integral em Tempo Integral fica atrelada ) atribuigio de crit6rios t6cnicos,

sendo de compet6ncia da Secretaria Municipal de Educagio.

S 2a 0s crit6rios t6cnicos a que se refere o par6grafo anterior

serio definidos pela Secretaria de Educagio.

Art. LZ Os professores em exercfcio da atividade de docOncia

lotados nas Escolas em Municipais de Tempo Integral perderAo os indices a que se

referem os incisos I, do artigo L0 desta Lei, nos seguintes casos:

I - afastamentos, Iicengas e aus6ncias de qualquer natu

salvo f6rias, licenga A gestante ou adotante e licenga paternidade;
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II - cessagio do exercicio da doccncia em uma Escola Municipal

de Ensino Integral em Tempo Integral por qualquer motivo, sendo imediatamente

suspensa sua permandncia na unidade de ensino;

III - perda das aulas na Escola Municipal de Educag6o Integral

em Tempo Integral, em razio do nio atendimento a qualquer dos requisitos

estabelecidos nesta Lei.

Art. 13 As especificidades do Programa de Escolas de EducagAo

Integral em Tempo Integral, bem como a organizagio das suas unidades escolares

serio disciplinadas por Decreto do Poder Executivo Municipal.

Art. 14 As metas a serem alcangadas pelas Escolas Municipais

de Educag5o Integral em Tempo Integral serlo estabelecidas atrav6s de portaria ou

resolugio da Secretario Municipal de EducagSo, o qual tamb6m estabeleceri os

crit6rios e a periodicidade em que serio avaliados os resultados.

Art. 15 Para os fins do previsto no Programa, objeto desta Lei,

terd infcio no ano de 2018, o atendimento aos estudantes matriculados no 9q Ano do

Ensino Fundamental, na Escola Municipal fos6 Ac6cio Pessoa.

S 1a A expansio no atendimento na Escola Municipal f os6 Acdcio

Pessda estd programada para ocorrer nos pr6ximos anos, a partir de 2019, com

alcance aos alunos matriculados no Be,7e e 6a anos do ensino fundamental.

$ 2o a ampliagio do ntimero de Escolas Municipais de Ensino

Integral em Tempo Integral poderd ser realizada entre as Escolas j6 existentes na Rede

Municipal de Ensino, conforme crit6rios estabelecidos pela Secretaria Municipal de

Educagio.

Art. 16 O Poder Executivo Municipal regulamentarS

que couber, atrav6s de Decreto.
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Art. lr E de competencia da Secretaria Municipal de Educagio a

publicidade dos atos concernentes ) regularizagAo e o credenciamento das Escolas

Municipais de Educagio Integral em Tempo Integral.

Art. 18 As despesas decorrentes da aplicagio desta Lei correrio

i conta de dotag6es consignadas no orgamento vigente, podendo, se necessArio, serem

suplementadas.

Art. 19 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagio,

revogadas as disposi96es em contrdrio.

-rtentes, 29 de f unho de 2018.

Atenciosamente.

Romero Leal Ferreira
- Prefeito Constitucional-

. 
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