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LEI N'511, DE 22DÍ, MAIO D8 2022

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ENSINO EM
TEMPO II{TEGRAL PARA AS ESCOLAS
PÚBLICAS QUE IRÃo FUNCIONAR CoM
JORNADA AMPLIADA NA REDE MUNICIPAL
DE Ácu.T BRANCA/PB E DÁ oTITRAS
PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO OO VfUmCÍptO Oe ÁCUe BRANCA, do Estado de paraíba, no uso

das atribúções que lhe são facultadas pelo Artigo 31, Inciso IV da Lei Orgânica Municipal e

legislação pertinente, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a
seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DTSPOSTÇÔES pRer-nr4rNanES

Seção I
Introdução

Art. lo. Esta Lei regulamenta o Programa Ensino em Tempo Integral, ampliando
gradativamente o tempo dos alunos nas escolas da rede de acordo com a Lei Mtrnicipal do
PME Lei no 384 de 15 de juúo de 2015, para melhoria de desempeúo e recomposição das
aprendizagens dos alunos.

Art. 2o. O PEI, irá viabilizar a educação no pós pandemia, ampliando a jornada escolar, a
valorização e formação de professores, como também irá oferecer o Acompanhamento
Pedagógico, da Cultura, da Arte, do Esporte, e Lazer.

Art. 3'. Será baseado nos moldes do extinto programa do govemo federal Mais Educação,
instituido pela Portaria Interministenal n" 1712007 e regulamentado pelo Decreto 7.083/10;
que para a execução, seú selecionado Mediadores e Facilitadores de Aprendizagem.

Art. 4o. O pagamento sení atraves de uma bolsa (ajuda de custo), onde o Mediador da
Aprendizagem receberá uma bolsa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por mês, por uma
turma de acompaúamento pedagógico para escolas que implementarem círÍga honiria de 16
(dezesseis) horas semanais. Para as atividades de Iivre escolha da escola, o Facilítador da
Aprendizagem receberá uma bolsa no valor de RS 100,00 (cem reais) por mês, por uma
tuÍma, para o desenvolvimento de suas ações de acordo o projeto pedagógico do programa de
cada instituição. Aos Mediadores e Facilitadores da Aprendizagem, devem ser atribuídas no
mínimo 03 (três) turmas, conforme, necessidade das escolas e Secretaria de Educação.
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I - O pagamento será efetuado atraves de transferência.
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II - Os Mediadores e Facilitadores da Aprendizagem deverá ter habilidade na área de atuação.
III - Deverá desenvolver seu trabalho com os alunos e participar do momento de
planejamento uma vez por semana.
IV - A bolsa terâ duração de acordo com o calendário escolar letivo definido pelo Conselho
Escolar, mediante termo de compromisso assinado pelo bolsista e a escola.

Parágrafo Único: A quantidade de turmas de cada Mediador e Facilitador da Aprendizagem,
dependerá do resultado da Avaliação Diagnóstica que devení ser aplicada em cada escola por
ano de ensino, e da agenda de atividades das instituições da rede, contemplada plo programa.

AÍt. 5o. O PEI irá viabilizar a educação no pós pandemia, constituiu uma estratégia sugerida
pelo Ministério da Educação para atingir a ampliação da jomada escolar e a organização
curricular na perspectiva da educação integral, oferecendo, Acompanhamento Pedagógico, da
Cultura, da Arte, do Esporte e LazeÍ, incentivando o desenvolvimento intelectual, fisico e
social, bem como, a promoção de melhoria da qualidade de ensino e aprendizagem.

I - Será responsável pelo programa as Escolas e a Secretaria de Educação;
II - Desenvolver atividades educacionais para Íecomposiçào da aprendizagem de letramento e
matemática, atividades complementares tais como: música, espoúe etc.

Parágrafo Único: Os Mediadores e facilitadores deste programa estaÍão subordinados a
Secretaria Municipal de Educaçào.

Seção lll
Da Participação

Art. 6". Critérios para a partíciprão como Mediadores e Facilitadores da Aprendizagem

I - Sejam voluntários nas Escolas;
II - Assinar o termo de compromisso de voluntariado;
III - Tenhas disponibilidade de atuar o total de horas semanais nas escolas que teúam o
pÍogÍama:
IV - Aprovados no Processo Seletivo.

Seção IV

Da Não Geração de Vínculo Empregatício

AÍ. 7o. Por se tratar de Programa será um Processo Seletivo Simplificado e mediante o
pagamento de Bolsa Incentivo não gera vinculo empregaticio com o município.
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Seção II
Dos Objetivos



I - De acordo com o PEI da Secretaria da Educação, as atividades do programa devem ser
desenvolvidas pelos Mediadores e Facilitadores da Aprendizagem selecionados a partir de
critérios pre-estabelecidos, sendo considerado de natureza voluntil,ria (nos termos da Lei
Federal n" 9.608/1998 - Lei do Voluntariado);

II - considera-se serviço voluntário, a atividade não remunerada, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, cientificos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade;
III - 0 serviço volunüirio não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza
trabalhista previdenciária ou afi m.

Capitulo II
Da Avaliação

Seção I
Documento de Regularidade

Art. 9o. As atividades e frequência dos alunos serão registradas pelos Mediadores e
Facilitadores da Aprendizagem, atraves do diário de Classe.

Art. 10. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das dotações próprias, atraves da
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE e do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FLINDEB, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir creditos suplementares.

Art. 1 I . A presente Lei poderá ser regulamentada por Decreto.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
conÍário.

Agua Branca,?B ,22 de maio de 2022

EVERTON FIRMINO BATISTA
- Prefeito Constitucional -
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Art. 8o. A avaliação será realizada a cada 02 (dois) meses e será efetivada pelos AÍiculadores
de cada escola participante. o Mediador e Facilitador da Aprendizagem que não atender os
requisitos da Avaliação podení ser dispensado.
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LEIS

LEt N" 5í Í, DÊ 22 DE MA|O OÊ 2022

cAPÍÍULo I

OAS DISPOSIÇÔES PRELIMINARES
Sêçeo I

lnlÍoduÉo

VÀÍt. 1'. Eslâ Lêi Íêgulâmanl,â o PÍograma Ensino sm Têmpo h!êgral, amplando
ghdelivâmêntê o têmpo dos abnos nás escolâs dâ rêdê dâ ecordo com a Loi
Municipal do PME Lêi n" 38,1 d6 15 do iunho do 2015, pâre mêlhoía dê
dosempênho 6 rBcomposiçáo des eprêndÉa06ns dos abnos.

M.7. O PEl, itá itâbilizÀÍ â ôducação no pós pandemh, âmpliando â,otnada
escohr. a valoiuaçrão e ÍoínáÉo (b píoíessorês, como lambá.Í iá oÍêrêcêr o
AcompenhaíEnto PêdaEógico. dã CultJrâ. dâ AÍtê, do Espoít6, o LazeÍ.

\/ _ - q ir€diâlorês ô Fâcrlúâdorcs da Aprendizagêm dêvêrá târ habídadê na
arêâ dê à[jãçâo.
lll - Ctêvêrá dâsêÍlvolvêí sau lrabalho com 06 âbnos ê peíticipaÍ do moÍnenlo
do phneiântênto uma vê2 por 6eÍnanâ.
lV - Á bolsa t6rá duraçáo ds acôÍdo com o câlêodário 66coler l€tivo dofnido
pêlo Con6dho Escôler, modienÍê lârmo de compÍómisso as6anado pêlô bdsblâ
ê e âscde.

An. 6'. CÍitáíios pâre â perticiparão cômo Modiâdorôs ê Feciktâdorês de
Âprmdizâgêm:

oIsPÔE sosRE o PRoGRA,TIA EiISINo EIÚ
TEMPO II.ITEGRAL PARA AS ESCOLÂS
Púst-lcÀs auE hÁo FUNctoNAR coM
JORNADA AI{PLIADA NA REOE UNICIPAL OE
Ácua BRAltcaiPB E DA ourRAs
PRoMDÊxctas.

l- Sê,am voluntáíos nas Escolâs;
ll- Assinâr o !ârmo dê compíomisso de\oluntâriadoi
lll-Íênhes dlsponibilidade de auarotoialde horas sêmânâis nãsescdâs quê
lenham o pmgrâmâ:
lV - Apíovádc no PÍocÊsso sÊletivo.

0a Partcipaqáo

Seçáo lV

o PREFEITo Do MUNICIPIO DE ÁGUA BRANCA, do EsLâdo dê Paêibâ, no
uso das aürbuiçôes que hê sâo Íâorllâclâs pêb Artigo 31, lncso lV dâ Lêi
OÍgânicâ Municipel6 logishção p6Ítinant6, faz sáber qu6 â Cimara Munic,pâl
APROVOU € êlê SINCIONA a Baguinlê Lêi:

Dâ Não 6êràÉ0 dê Vlnculo EmpÍêgEllcio

Art. 7'. Por ss tâtar d6 Plogíâírâ sêíá um PÍocasso Sôletúo §mplifcádo ê
mêdianta o pagsm6nto d6 Boba lncêntivo náo 96rà vÍnculo ompÍêqElÍcio com
o municlpao.

| - De ecordo com o PEI de SêcÍelsts dâ Educâção. es âdvlded€s do píogÍama
derrem seÍ dês€ôvokirâs pêbs À.|êdiãdoíês e Fa.ilítadoÍês dâ ÁpÍendzágêm
§êbdoí1ed6 ã peíir dê criláíios pré-€stabêbcirros, §êndo drsU€íedo dê
nabrêza voluntária (Í|os têímc dâ Lêi Fodcràl rl'9.60U'lg)8 - Lêi do
Vobntariado);

ll- Considêrà+e Éêrviço vobnláÍio, a atúidâd€ não rêdtn6râda, quo tenha
obielivos cívico6, cuturâis, ôducâcionaas, oentÍficos. í6crôativos ou do
assistênciê sociá|, inclÚsivê mutualidadê;
lll - O serviço \ofuntário náo gêrá víndrlo êmprêgâtício, nêm okigâÉo dâ
natu.êzâ lÍahalhisla prêvidênciáíiâ ou efim.

Aí. 3.. Sêrá besêedo nos íÍddês do eninto píográma do govêmo federàl Mais
Eduêãçãô. in6lituido peb Pdlâlie lntêÍminkloÍial n' 1712007 ê rêgulámentâdo
pêh DecÍÉlo 7.083/10; qu6 pârâ s exê(rlÉo, seá sêlêcionedo MêdiedoÍês ê
Fecilíaddês de Apr6ndizagem.

Arl. 8'. A ãvâliãÉo !êÉ rêâlizada a cada 02 (dois) llÉsês ê 3êrá êlbtvadâ É06
ÂíidiledoÍEs dê csdâ .scob pãrticipãnie. o Mêdiedor ê Feolitâdor da
Aprêndrzagêm que n:b âtondêí os reqursilG da Avaliação podêrá saí
dispêí!sado,

Câpítjo ll
Dâ Avalâçáo

Sêçáo I

DocuÍnenlo de Regubndede

Art- 9'. As awidadês ê írôquánciâ d6 alunos ssÍào rÉglstredes p€bs
MêdiadoBs ê Fâcilitâdoíês da Áprendizag€m, atravás do dirúio d6 Classo.

Ârt. 12. Esle Lei -rlre cm v(pr nâ dat dê suá ptôlcâção, revogades as
dÊposi,É€s em curlráÍb.

An. 4". O pâgámenlo §êrá alrsvés dê umâ bobá (8jude dê .r/sto), oflde o
Mêdiãdor dâ Apreidizâgêm r6cóerá uÍm bolsa no válor dâ R§ 300,00
(trêzênios rêais) pôÍ mâs, poÍ ume tuína de acompanhâmeôio pêdâgógico
párã 6cdâs qúê implomentaÍêm cârga hoÍárie dê 16 (dêzossêis) ho_as

samtÉis. Paá âs âlivirâdG da livr€ €scoha da 6scoL, o Fâcjltâdoa de
AprúdÉagom rpc.b6á uma bd3â no vâlo. dê RS 1m,00 (crm rãais) por mâ6,
poÍ úms úlme. peaa o dosdlvoMítàtô dê suâs âçõ6s d6 acoído o pía{oto
p€dâ!ógico do píogràmã do cadt in6ritriÉo. Ao3 Mêdiador66 € FãcilitadoÍs8
dá Apí€írdizsgêm, d€v6m s€Í atibuídás no míninb Gl (trú6) fuÍnâs, coníorm€,
nôcêÊddadé dás êscoles ê Sêcí€leriâ d€ Educaçáo.

| - O pagamênlo sêrá êÍêtuâdo âtrâvés dê trensfeíênciâ.

,An. 10. A6 d6po6a6 doconênt€s d66tâ Loi corÍêíào à cootâ das dotâ9ó6
própdeâ, alrâvá6 de Menutonção 6 D6ênvolüm6nto do Ensino - MDE s do
Fundo de ManúonÉo 6 Desênvofuimênto dâ EduceÉo Básica e dê
ValoÍizaÉo dos Píoíissionâis dâ Educâção - FUNDEB, fcándo o Poder
Execulivo a{rtonzado a âbrir cÍéditos suplêmêntârcs.

Ân. 11. A pres6nte Lei pôdêíá sêl regulem6nlede por Oêcreto,

ParágÍaío Unim: A qu.ntrdad6 dô turmâs d6 cada Modiador ê Facilitador de
Aprsnd'zag€m, d6p€nd6Íá do rêEl.lltado da Àvaliação Diagnósücê quo dêv6Íá
seÍ aplicãda êm câda êscola poí âno dê ênsino, e da agêndâ dê elrvidades das
insirtriÇôqs da redê, conleÍphdâ pelo pÍograma.

Água 8râncá/PB, 22 dê maio d€ 2022.

EVERÍON FIRMINO BÂTISTA - PREFEITO

JOR-\*.{L OFlCl.{L
Responsável

Assessori, d€ Irnprcnsa

Âí. 5'. O PEI irá üábalizâÍ e .ducaÉo no pós pândêdâ, cmslituiu uíre
êst-atágia sugênda p€b Miniêüiio da Educação rl3ra aünÍJir a amdâÉo da

iomâdâ oscolâr ê e orgenizeçáo cuÍiculaÍ na psrspsctivâ dâ êduceÉo inlôgral.
oÍ6r6c6odo, Acompânhâmafito Padâgógico, da Culturà, dâ Artê, do Esport6 €
Lâzêí. incêntivando o dâBênvolvimonto intgl€clual ílsico ê Éoêial. b6m como, e
proÍEçàô ds molhoíia dâ qualilâd6 de ensino e aprondrzagêm.

I - Seá r66poalsáv6l pob píogrôma as E6cohs ê ã SêcrÊtàaiâ d6 EducâÉo;
ll - D€êírvolvêr âWidâdê3 oducaclooâis paÍa ÍêcorrposiÉo dâ âprêndizÀ g€m
d6 lôtrafiEnto ê mâtêmáticâ, atiúdedês compbmcolar6s tâÉ como: músicâ,

SêÉô Í
Oos Otiiêliws

Pârágraío Unico: Os Medaadorês ê Íâcilitâdor€s dêsts progrêma estaráo
suboÍdinados a Sêcrêtaria Munropâl de EducaÉo.

)

SêÉo lll
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.4dministraçdo:

Everton Finnino Batista- Prefcito Conslitucional

José Beroaldo Gornes de Andrade - Vice-Prefeilo


