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LEI N° 1749. DE 02 DE DEZEMBRO DE 2.013

“Cria o Consclho Municipal de Alfabetiza^ao na 
Idadc Cerla e da outras providcncias”

A Camara Municipal aprovou c Eu, Prefeito Municipal, no uso de suas competencias previstas na 
Constitui^ao Federal dc 1.988 e na Lei Organica Municipal, sanciono a seguintc Lei:

Art. 1° Fica criado o Consclho Municipal dc Alfabetizat^o na Idade Certa - CMAIC que tem como 
objetivos a melhoria da qualidadc da educate basica atraves da conjugate dc esforvos do Estado e da 
Socicdade Civil Organizada, com as seguintes responsabilidades:

I. discutir as propostas de a$So geral para gestao da Secretaria Municipal de Educate;
II. discutir e proper a9des para organiza^ao do trabalho dos docentes, assegurando que cstes 

prolissionais tenham disponibilidadc de tempo para planejar sua pratica, coletiva e 
individualmente;

III. acompanhar o desenvolvimento do programa “Compromisso I'odos pcla Educa9ao" no municipio 
de Tunnalina;
desenvolver a^oes que envolvam diversos setores com o objetivo de contribuir para o bom 
resultado do programa;

V. proper alternativas para os problemas enfrenlados pelos docentes envolvidos no programa; 
avaliar se as a?ocs propostas foram executadas e atingiram o resultado esperado:

Art. 2° O CMAIC deverd pautar sua atua^ao pclas direlrizes abaixo enumeradas:

I - estabelecer como loco a aprendizagem, apontando resultados concretes a atingir;

II - alfabetizar as crian^as ate, no maximo, os oito anos de idade, aferindo os resultados por 
periodico especifico;

III - acompanhar cada aluno da rede individualmente, mediante registro da sua Ireqilencia e do seu 
desempenho em avalia^oes, que devem ser realizadas periodicamente;

IV - combaler a repetcncia, dadas as especificidades de cada rede, pcla adofao de praticas como aulas de 
reforfo no eontra-tumo, estudos de recupcrayao e progressao parcial;

V - combater a evasao pelo acompanhamento individual das razdes da nao-freqUencia do educando 
superac3o;

VI - matricular o aluno na escola mais proxima da sua residencia;

VII - amphar as possibilidades de permanencia do educando sob responsabiVidade da caco\a 
Jornada regular;

VIII - valorizar a forma^So etica. artistica c a educa?ao fisica;

IV

VI
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IX - garantir o acesso e permancncia das pessoas com necessidades educacionais cspcciais nas classes 
comuns do ensino regular, fortalecendo a inclusao cducacional nas escolas publicas;

X - promover a cduca^ao infantil;

XI - manter programa dc alfabctiza^ao de jovens e adullos;

XII - instituir programa proprio ou cm regime de colaborayiio para formayao inieial e continuada de 
profissionais da educayao;

XIII - implamar piano dc carreira. cargos e salaries para os profissionais da educayao. privilegiando o 
merito, a formayao e a avaliayao do desempenho;

XIV - valorizar o merito do trabalhador da educayao, representado pelo desempenho eficiente no 
trabalho. dcdicayao. assiduidade, pontualidadc, responsabilidade, realizacao de projetos e trabalhos 
especializados, cursos de atualizayao e desenvolvimento profissional;

XV - dar conseqiiencia ao periodo probatorio, tomando o professor efetivo estavel apos avaliayao. de 
prcfcrcncia externa ao sistema educaeional local;

XVI - cnvolver todos os professores na discussao c claborayao do projeto politico pedagogico, 
respeitadas as cspecificidades de cada escola;

XVII - incorporar ao nucleo gestor da escola coordenadores pcdagogicos que acompanhem as 
dificuldades enlrentadas pelo professor;

XVIII - fixar regras claras, considerados merito e desempenho, para nomeayao c exonerayao de diretor 
de escola;

XIX - divulgar na escola e na comunidade os dados relativos a drea da educayao. com enfase no Indice 
de Desenvolvimento da Educayao Basica - I DEB, referido no art. 3o;

XX - acompanhar e avaliar. com participayao da comunidade e do Consclho de Educayao, as politicas 
publicas na area de educayao e garantir condiyoes, sobretudo institucionais, de continuidade das ayoes 
efetivas, preservando a memoria daquelas realizadas;

XXI - zelar pela transparcncia da gestao publica na area da educayao, garantindo o Hincionamento 
efetivo, autdnomo e articulado dos conselhos de controlc social;

XXII - promover a gestao participativa na rede de ensino;

XXIII - elaborar piano de educayao c instalar Conselho dc Educayao, quando inexistentes;

XXIV - integrar os programas da area da educayao com os de outras dreas como saude, esporte, 
assistencia social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do cducando com 
escola;
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XXV - lomentar e apoiar os conselhos cscolarcs, envolvendo as familias dos educandos, com as 
atribui9oes. dentre outras, de zelar pela manuten^o da escola e pelo monitoramenlo das avoes e 
consecugao das mctas do comproinisso;

XXVI - transformar a escola num espa^o comunitario e manter ou recuperar aqueles espa?os e 
equipamentos publicos da cidade que possam ser utilizados pda comunidade escolar;

XXVII - firmar parcerias externas a comunidade escolar, visando a melhoria da infra-estrutura da escola 
ou a promote dc projetos socioculturais e a^Ses educativas;

XXVIII - organizar um comitc local do Comproinisso. com represontantes das associagdcs dc 
empresarios, trabalhadorcs, socicdadc civil, Ministcrio Publico, Conselho Tutelar e dirigentes do sistema 
educacional publico, encarregado da mobiliza^o da sociedade e do acompanhamento das metas de 
evoluvao do I DEB.

Art. 3° 0 CMAIC sera composto por 07 (sete) membros representativos dos diversos segmentos 
envolvidos na cduca^ao, distributes da seguinte forma:

01 (um) representante dos Diretores Escolares, com seu respectivo suplente;
01 (um) representante da Secretaria Municipal de Educa^ao, com seu respectivo suplente;
01 (um) representante dos Coordenadores Pedagogicos. com seu respectivo suplente;
01 (um) representante dos Professores, com seu respectivo suplente;
01 (um) representante dos Pais e Funcionarios, com seu respectivo suplente;
01 (um) representante dos alunos com seu respectivo suplente.

I.
II.

111.
IV.
V.

VI.

§ 1° O CMAIC tera seu presideme eleito por seus membros.

§ 2° Ate a claboragao dc scu regimento interno os membros do CMAIC decidirao por maioria dos 
presentes. valendo o voto do representante da Secretaria Municipal de Educayao no easo de empatc.

§ 3° Os membros do CMAIC terao mandato dc 2 (dois) anos.

Art. 4° Os membros do CMAIC serSo escolhidos em assembleia onde se rcunirao os membros do 
Conselho do FUNDEB, do Conselho Municipal de Educayao e do CMAIC.

Paragrafo unico. Na convocayao da Assembleia mencionada no caput constara expressamente que se 
realizara a escolha de novos membros.

Art. 5° O CMAIC, atraves dc scu Prcsidcntc, podera requisitar material, servidores e dependencias da 
AdministraySo Publica Municipal que forem neCessarias a consccuyao dc seus objetivos.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicayao. revogadas as disposiyoes em contrdrio.

Turmalina. 02 DE DEZEMBRO DE 2013.

itmarPinheiro Lopes 
Prefeito Municipal
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