
GABINETE DO PREFEITO

LEI MUNtCtPAL No 404/2018.

Cria o Programa de Educação lntegral no âmbito
das escolas da Rede Municipal de Ensino de
Nazare da Mata e providências cabíveis a este
respeito.

O PREFEITO DO MUNICíPIO DE NAZARE DA MATA, NO ESTADO
DE PERNAMBUCO, usando de suas atriburçÕes legais. faz saber que a Câmara
Municipal APROVOU e EU sanciono e pronnulgc a seguinte LEI:

Art. 1o A presente Lei. no âmbitc do lúunicípio de Nazaré da Mata, cria
o Programa Municipal de Ecucação lntegral ,r,incutado à Secretaria Municipal de
Educação, cujo objetivo e a ccncepçao plane.lamento e a execução de um conjunto
de açÕes inovadoras em conteúdo metodo e gestão. direcionadas à melhoria da
oferta e qualidade na Rede Públlca l,4unicipal que assegure a criação e
implementação de uma rede de escoias de Ensino Fundamental em Tempo
Integral.

Parágrafo único O FroEl.ama Municipal de Educação lntegral será
implantado e desenvor',rico 3e a Secretana Municipal de Educação, junto às
unidades escolares da R.ede F.rblica Municipal e expandida progressivamente,
observadas as condrcÕes ce , aDrtldade e oportunidade.

Art. 2" Sáo co;e: v'oS €soêcíficos do Programa Municipal de Educação
lntegral:

l- ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola, para
uma jornada escolar lntegral de 09 (nove) horas diárias, compostas por I tempos
de 50 minutos em atividades pedagogicas e demais períodos para intervalos de
repouso e refeição;

ll- ampliar o currículo escolar articulado por meio da Base Nacional
Comum Curricular e sua Parte Diversificada, considerando as diretrizes e
parâmetros nacionais e/ou iocais e, por meio de metodologias, estratégias e
práticas educativas inovadoras, assegurar o desenvolvimento dos estudantes, de
modo a oferecer as con,JiçÕes para a construção dos seus Projetos de Vida;

lll - garantir jor"nada de trabalho com dedicação integral de 40
(quarenta) horas semanais para os professores em exercício da docência, dos 1| .
gestores escolares, coordenadores pedagogicos, secretários escolares e demais i{
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senvidores lotados nas unidades de ensino do Programa Municipal de Educação
Integ ral.

lV- planejar e oferecer formação continuada em rede e em serviço
para os gestores, professores e demais profissionais vinculados ao programa
h,tunrcipal de Educação lntegral;

V- prover as condiçÕes para a redução dos índices de evasão escolar
e de reprovação e acompanhar a sua evolução no âmbito das Escolas Municipais
de Tempo lntegral;

Vl- ampliar os índices nas avaliaçÕes externas: IDEB (fluxo e
proficiência), Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), sAEpE e lDEpE, de
acordo com as metas estabelecidas no Plano de Ação da Secretaria Municipal de
Educação.

Parágrafo único. As Escolas Municipais em Tempo lntegral
incorporarão as inovações pedagogicas e gerenciais do Programa de Escolas de
Educação lntegral.

Art. 3o As Escolas Municipais em Tempo lntegral funcionarão,
ordinaríamente, de segunda a sexta-feira, em período lntegral, seÀdo estes, manhã
e tarde, totalizando t horas por dia (incluídos os horários de repouso e refeições),
distribuídas de maneira a atender crianças e adolescentes do Ensino Fundamental
por meio do desenvolvimento do seu projeto escolar e extraordinariamente, por
necessidade e interesse da administração, poderá funcionar aos sábados.

Parágrafo único. É assegurado o atendimento educacional
especializado aos estudantes com deficiência matriculados nas Escolas Municipais
em Tempo lntegral, em classes regulares, devendo a Secretaria de Educação
disponibilizar profissional de apoio para o seu acompanhamento.

Art. 40 A composição da estrutura das Escolas Municipais em Tempo
lntegral, com integrantes do Quadro do Magistério, atenderá às específicidades da
modalidade atendida.

§ 1o O corpo docente das unidades de ensino municipais em Tempo
lntegral deverá ser composto por professores efetivos do quadro ou por servidores
na condição de temporários, mediante processo seletivo externo a ser realizado
pela Secretaria Municipal de Educação.

§ 2' O processo seletivo interno e externo, realizado pela Secretaria
It/unicipal de Educação, será coordenado pelo Grupo Gestor do programa de
Educação lntegral da Secretaria Municipal de Educação.

§ 3o Os critérios essenciais para a lotação de Professores, em
unidades de ensino municipais em Tempo lntegral, são de competência da
Secretaria Municipal de Educação, conforme regulamentação específica definida no
proresso seletivo.

Art. 50 A estrutura organizacional das Escolas
lntegral será constituída pelas seguintes funções;

l- Gestor Escolar;
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ll- Vice Gestor

III - Supervisor de Ensino e Aprendizagem;

IV - Professores l;

V- Professores ll;

Vl- Secretário Escolar;

Vll- Coordenador de Biblioteca;

Art. 60 - Fica instituído o regime de Dedicação lntegral para os
integrantes do Quadro do Magistério em exercício nas Escotas. Oe Ensino
Municipais em Tempo lntegral, caracterizado pela jornada de trabalho de 40
(quarenta) horas semanais, em tempo integral, com cárga horária integrada ou de
gestão especializada realizada na unidade escolar para áqual foi lotado.

§ 1o. Correspondem às 40 horas, o somatório de 35 horas semanais
com a permanência dos estudantes na escola, e de 5 horas semanais reservadas
para atividades de formação, estudo e/ou reuniões gerais da equipe escolar,
conforme agenda defínida mensalmente pelo Gestor Escólar.

§ 20. Os professores lotados e com exercício nas Escolas Municipais
em Tempo lntegral deverão completar sua carga horária preferencialmente, em
turmas que ainda não funcionem em regime integral na mesma unidade de ensino
ou em outra unidade ensino da Rede Municipal.

Art. 70 Fica criado o Núcleo Gestor de Educação lntegral na Estrutura
da Secretaria de Educação, com a finalidade de concebêr, planéjar, executar e
avaliar as ações pedagógicas e administrativo-financeiras nas escôlas de Ensino
Fundamental, com foco na Educação lntegral.

Paráqrafo Unico - Fica criado o cargo em Comissão de Gestor do
Programa de Educação lntegral, Símbolo CC2.

Art. 80 Fica instituído a gratificação de localização especial aos
professores efetivos da rede pública municipal d-e ensino vinculados ao programa
de Educação lntegral, Iotados exclusivamente nas Escolas Municipais em TLmpo
lntegral, da seguinte maneira:

I - os professores I e ll localizados em Escolas Municipais em Tempo
lnteg-ral com jornada integral de 40 (quarenta) horas semanaís receberão a
gratificação no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)

ll - os professores efetivos localizados em Escolas Municipais em
Tempo lntegral e no Núcleo Gestor de Educação lntegral, ocupantes dos cargos
elencados abaixo, receberão a gratificação de que traá o caput deste artigo ãos
seguintes valores:

a) Gestor do Programa de Educação lntegral: R$ 1.

b) Gestor escolar: R$ 800,00 (oitocentos reais)

,00 (
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reais)

d) Vice gestor: R$ 500,00 (quinhentos reais)

e) Supervisor de Ensino e Aprendizagem. R$ SO0,0O (quinhentos

f) Secretário escolar: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
g) Coordenador de Biblioteca: Rg 3S0,00 (trezentos e cinquenta reais)

§ 10 A gratificação mencionada no caput não se incorpora à
remuneração do servidor, independentemente do período de recebimento e possui
natureza indenizatória.

§ 20 Fica assegurado o pagamento da gratificação de que trata o
inciso l, quando o afastamento do professor decorrer de licenÇas para tratamento
de saúde ou por motivo de gestação, previstas nos inciso ll e lV do art. 10g da Lei
Estadual no 6.123, de 20 de julho de 1968.

Art. 9. Os Processos Seletivos internos e externos dos integrantes do
Quadro do Magistério para atuação nas unidades de ensino Municipais ãm Tempo
lntegral serão realizados conforme regulamentação específica da Secretaiia
Municipal de Educação.

§ 1o O Processo Seletivo Externo de que trata o caput deste artigo,
deverá ter vigência de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado por igual período.

§ 20 Os professores aprovados no processo seletivo externo terão
jornada de trabalho especificada em cada edital.

Art. í0. Poderão participar do processo seletivo interno para atuar nas
unidades de ensino municipais em Tempo Integral os servidores que atendam às
seguintes condições, além daquelas a serem publicadas nas respeciivas portarias:

l- com relação à situação funcional, sem obrigatoriedade de
cumulação:

a)sejam titulares de cargo de Gestor de unidade de ensino ou se
encontrem designados nesta situação;

b)sejam titulares de cargo ou ocupantes de função-atividade de
Professor;

ll- estejam em efetivo exercício do seu cargo ou função-ativídade ou
da designação em que se encontrem;

lll- possuam experiência mínima de 03 (três) anos, cumulativos, de
exercício no magistério, em estabelecimentos de ensino público ou privado;

lV- venham a aderir voluntariamente ao regime de dedicação lntegral
com disponibilidade de 200 horas mensais, correspondõnte à jornada de trabalho
de 40 horas semanais.

Art. 11. A nomeação dos Gestores Escolares,vice-gestores,
supervisor de Ensino e,Aprendizagem, coordenador de Biblioteca e do
Escolar, participantes do programa Municipal de Educação lntegral
através de portaria do Prefeito Municipal.
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Art. 12. A permanência de integrante do Quadro do Magistério em

unidade de ensino municipal em Tempo lntegral está condicionada ao cumprimento

dos seguintes requisitos:

l- aprovação nas avaliações de desempenho anuais cujos critérios

específicos serão definidos e publicados pela Secretaria Municipal de Educação;

ll- o atendimento às disposições constantes nesta Lei.

Art. í3. As metas a serem alcançadas pelas unidades de ensino

municipais em Tempo lntegral serão estabelecidas através de portaria ou ato

administrativo específico do Secretário Municipal de Educação, o qual também

estabelecerá os criterios e a periodicidade em que serão avaliados os resultados

em conformidade ao Plano de Ação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 14. As unidades de ensino existentes poderão ser

redenominadas, transformando-as em Escola de Educação lntegral, porém

preservando os nomes atuais das unidades de ensino.

Art. 15. As especificidades do Programa de Unidades de Ensino

Municipal em Tempo lntegral, bem como a sua organização serão disciplinadas por

regulamento do Poder Executivo Municipal.

Art. 16. As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à

conta de dotações consignacias no orçamento vigente, podendo, se necessário,

serem suplementadas.

Art. 17. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Con al do cípio de Nazaré da Mata/PE, em

28 de dezembro de 201

DO IMENTO
PREFEITO
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