
GOVERNO MUNICIPAL 

FARIAS BRITO 
GAB!NETE DO PREFEITO 

LEIN°. 1.549/2022. DE 13 DE JUNHO DE 2022. 

ABRE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE 
OR<;AMENTODA DESPESA NO VALOR TOTAL DER$ 
422.142,77 (QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, 
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E 
SETE CENTAVOS), PARA OS FINS QUE INDICA, CRIA 
A POLiTICA ESPECIAL DE RECOMPOSI<;.AO DA 
APRENDIZAGEM NO AMBITO DO MUNICiPIO DE 
FARIAS BRITO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS. 

OPREFEITO MUNICIPAL DE FARIAS BRITO, ESTADO DO CEARA, no 
uso de suas atribuicoes legais e tendo em vista o que dispoe o Inciso II do Art. 41, 
Art. 42 e §1 ° do Art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64, fa�o saber que a Camara 
Municipal de FARIAS BRITO, Estado do Ceara, aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 

CAPiTULO I 
DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL AO VIGENTE OR<;AMENTO DE 

DESPESA 

ORGAO: 
C DIGO NOMECLATURA 
03 Secretaria Munici al de Educa ao 

0301 Secretaria de Educacao 

12 Educa ao 
361 Ensino Fundamental 

Art. 1 ° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a abrir 
ao vigente orcamento da despesa, credito especial no valor total de R$ 
422.142, 77 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e quarenta e dois reais e 
setenta e sete centavos), para atender a Lei Estadual n° 17.632/2021 na forma 
especificada abaixo: 

Gestao das Politicas Publicas da Educacao 
PROGRAMA: 0040 Fundamental 

CLASSIFICA AO ECON MICA DAS DESPESAS 
NOMECLATURA 
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3.3.90.39.00 I Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
4.4.90.52.00 I Equipamento e Material Permanente 152.241,01 
TOT AL .............................................................................. 422.142,77 

FONTE DE RECURSO 
CODIFICACAO I NOMECLATURA 

1571000000 I Tran sf erencia de Convenio-Estado I Edu cacao 

Art. 2° - Os recursos orcamentarios necessanos a cobertura do 
presente credito especial, correrao pela fonte prevista no §1 ° do art. 43 da Lei 
Federal n° 4.320/64, no valor total de R$ 422.142,77 (quatrocentos e vinte e 
dois mil, cento e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos),que serao 
demonstradas no Decreto do Poder Executivo Municipal. 

Art. 3° - Por esta Lei fica incorporado a Lei Municipal do PPA vigente, as 
dotacoes orcamentarias autorizadas no Artiga 1 °, com o direito de serem 
suplementadas ate o limite autorizado na LOA do exercicio de 2022. 

CAPiTULO II 
DA POLiTICA ESPECIAL DE RECOMPOSic;Ao DA APRENDIZAGEM 

Art. 4° -Fica instituida no ambito do Municipio de Farias Brito a 
politica especial de recornposicao da aprendizagem a ser implementada nos anos 
de 2022 a 2024, com o objetivo de aprimorar a educacao municipal e minimizar 
os impactos decorrentes da pandemia causada pelo Corona virus - (COVID-19). 

Art. 5° - A politica de recornposicao de aprendizagem tera como 
objetivos: 

I- Garantir o direito a aprendizagem estabelecido na Base Nacional 
Curricular Comum(BNCC); 

II- Recompor e fortalecer as aprendizagens dos estudantes do Ensino 
Fundamental do municipio de Farias Brito a partir das evidencias das avaliacoes 
do impacto educacional da pandemia; 

III- Intervir nas lacunas de aprendizagem ocasionadas pelas perdas do 
nsino presencial durante a pandemia; 

IV- Atenuar os efeitos da COVID-19 na aprendizagem dos estudantes. 

Art. 6° -0 deficit de aprendizagem objeto dessa politica sera mapeado a 
partir de avaliacaodiagnostica, priorizando os componentes curriculares Lingua 
Portuguesa e Matematica. 
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Art. 7° -Para o cumprimento dos objetivos estabelecidos nesta politica, 
a Secretaria delsducacao: 

I- Podera adotar criterios diversos de enturmacao dos estudantes, 
podendo organiza-Ia por ano ou serie, faixa etaria, dominio de determinados 
saberes, ou outro, podendo ainda modifica-Ia a qualquer tempo ao longo do ano 
letivo; 

II- Adotar estrategias de trabalho pedag6gico em paralelo, no mesmo 
horario escolar e ou no contratumo, podendo ainda ofertar atividades no periodo 
reservado as ferias escolares. 

Art. 8° -Para o atendimento aos objetivos previstos nesta lei, fica 
instituido no ambito do municipio de Farias Brito a Bolsa do Programa Pacto 
Pela Aprendizagem, ficando a Secretaria Municipal de Educacao autorizada a 
conceder a referida bolsaa servidores publicos ou nao. 

Art. 9° -Os bolsistas da politica especial de recornposicao da 
aprendizagem atuarao junto as escolas municipais para o melhor 
desenvolvimento e execucao das atividades da referida iniciativa. 

§1 ° - A Bolsa do Programa Pacto Pela Aprendizagem constitui-se em 
instrumento de apoio a politica.atraves da atuacao de profissionais de diversas 
areas do conhecimento, de nivel superiorconcluido ou em andamento, com 
proficiencia tecnica e/ou cientifica voltada para o alcance dos objetivos desta 
politica. 

§2° - A Secretaria de Educacao sera responsavel pela selecao dos 
candidatos a bolsistas, os quais atuarao junto as escolas da rede municipal de 
ensmo. 

§3° - No processo seletivo referido no §2a deste artigo serao avaliados 
obrigatoriamente, curricula e plano de trabalho entregue pelo candidato. 

Art. 
de Termo de Compromisso a--'s"'-"" __ 

Art. 10 -Os valores e niveis das balsas sao definidos conforme oAnexo 
Unico desta lei, para uma dedicacao de 20 (vinte)horas semanais. 

Paragrafo Unico-Excepcionalmente, sera admitida uma dedicacao de 
O (quarenta) horas semanais, para suprir a carencia do programa educacional, 

quando o numero de candidatos aprovados for inferior ao numero de vagas 
ofertadas. 
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Art. 12 -As bolsas de que se trata esta lei serao concedidas e pagas 
mensalmente, por meio de credito em conta corrente em nome do bolsista, a qual 
devera constar, obrigatoriamente, no termo de compromisso. 

Art. 13 -As despesas decorrentes desta lei ocorrerao a conta de 
dotacoes orcamentarias da Secretaria de Educacao, abertas conforme Capitulo I 
desta Lei. 

Art. 14 - Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicacao e seus 
efeitos retroagiraoao dia 04 de marco de 2022, data da assinatura do Termo de 
Convenio, ficando revogadas disposicoes em contrario. 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO 
EM 13 DE JUNHO DE 2022. 

EIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 

CISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 
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ANEXO UNICO DA LEI 1.549 /2022 
A QUE SE REFERE O ARTIGO 10° 

VALOR DA VALOR DA 

ITEM TIPO DESCRI<;Ao BOLSAPARA BOLSAPARA 
20HORAS 40HORAS 
SEMANAIS SEMANAIS 

Profissionais, 
servidores publicos ou 

Bolsa do nao, estudantes de 
licenciatura plena, com Programa 

I Pacto Pela atuacao direta jun to a 
R$ 600,00 R$ 1.200,00 

Aprendizagem estudantes para 
alcance dos objetivos 
da politica especial de 

recomposicao de 
aprendizagem. 

PUBLIQUE - SE 

PA<;O OLEGARIO 
EM 13 DE JUNHO DE 2022. 

EIRA DA SILVA, GABINETE DO PREFEITO, 

CISCO AUSTRAGEZIO SALES 
Prefeito Municipal 


