ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

LEI Nº. 2.277/2017
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A INSTITUIR
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS
DA REDE MUNICIPAL E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal l de Município de Barbalha, Estado do Ceará, faz
saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
Lei seguinte:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar mediante
Decreto, na estrutura organizacional na Secretaria
Municipal de
Educação - SME, Escolas Municipais de Educação em Tempo Integral ETI, sendo-lhes asseguradas as condições pedagógicas, administrativas e
financeiras para a oferta desta modalidade.
Art. 2° - Para efeitos desta Lei, entende-se como EDUCAÇÃO DE TEMPO
INTEGRAL, a educação do aluno em ambiente escolar, durante o
período mínimo superior a 7 horas diurnas, diárias.
Parágrafo Único: O período de início e término do dia letivo da
EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, seguirá normas regulamentas pelo
Conselho Municipal de Educação e homologadas pelo Secretário
Municipal de Educação .
Art. 3° - A EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL será implementada de forma
gradativa, até o 9° ano do Ensino Fundamental de modo a atingir 70%
da matricula até 2024.
Art. 4º - A Coordenação da EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, será
realizada pela Secretaria Municipal de Educação, que orientará,
supervisionará e qualificará o atendimento aos alunos, estimulando seu
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desenvolvimento completo e harmonioso, abrangendo a educação,
saúde e a assistência social, visando, entre outros, os seguintes objetivos:
I – melhorar a qualidade de ensino;
II – oferecer às crianças, no contraturno, uma ocupação sadia;
III – Ampliar o currículo para que as áreas de conhecimento sejam
aperfeiçoadas;
IV – desenvolver trabalhos de interdisciplinaridade.
§1° – Será parte do atendimento, além das atividades curriculares e
extracurriculares, a alimentação adequada aos alunos.
§2° As atividades curriculares e extra curriculares devem constar os
Planos de Estudos da Escola, bem como assentados e histórico Escolar.
Art. 5°. O currículo nas Escolas de Ensino Fundamental em Tempo Integral
é constituído pela integração das disciplinas da base nacional comum
com a parte diversificada e com as experiências escolares que se
desdobram em torno do conhecimento, permeadas pelas relações
sociais, buscando articular vivências e saberes dos estudantes com os
conhecimentos historicamente acumulados, contribuindo para a
construção de suas identidades .
Parágrafo único. O desenvolvimento do currículo pressupõe um projeto
educativo integrado que associe atividades de acompanhamento
pedagógico, colaborando no aprofundamento de estudos com
metodologias que envolvam a experimentação e a iniciação cientifica,
a cultura e as artes, as tecnologias da comunicação e informação, a
afirmação da cultura dos direitos humanos, a preservação do meio
ambiente, o esporte, a promoção da saúde, o protagonismo infantojuvenil e os projetos de vida, articulados aos Componentes curriculares e
às áreas de conhecimento.
Art. 6° . As atividades pedagógicas serão desenvolvidas por meio da
integração das áreas de conhecimento, a partir do trabalho
multidisciplinar.
Art. 7º- A matrícula do aluno nas Escolas da Rede Municipal importará
em frequência obrigatória a EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL.
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Art. 8° . A lotação dos profissionais da carreira do Magistério nas
Unidades de Ensino Fundamental em Tempo Integral obedecerá aos
seguintes critérios:
I - disponibilidade de atuação em dedicação plena no turno diurno,
declarada em instrumento próprio;
II - adesão, por meio de Termo específico, a política de Escola de Ensino
Fundamental em Tempo Integral instituída para a Rede Municipal de
Ensino de Barbalha;
III - não exercício de qualquer outra atividade remunerada, pública ou
privada, durante o horário de funcionamento da Escola de Ensino
Fundamental em Tempo Integral.
Art. 9° . Fica assegurado ao servidor em exercício na Unidade de Ensino
que passar a funcionar em tempo integral a prioridade de Lotação,
desde que satisfaça os critérios dispostos no artigo 7° desta Lei.
Art. 10 . A oferta de postos de trabalho remanescentes das Escolas de
Ensino Fundamental em Tempo Integral será disponibilizada em concurso
de remoção, com observância aos critérios estabelecidos no artigo 7°
desta Lei.
Art. 11 . Fica instituída a jornada de 40 (quarenta) horas semanais
destinada aos profissionais da carreira do Magistério do Município de
Barbalha, que atuarão, exclusivamente, nas Escolas de Ensino
Fundamental em Tempo Integral.
Art. 12. Os servidores integrantes da carreira do magistério enquadrados
no regime de 40 (quarenta) horas semanais farão jus aos cálculos de
proventos nos moldes previstos Lei do PCCR.
Art. 13. Todo profissional com carga horária de 20 horas semanais lotados
na Escola de Ensino Fundamental em Tempo integral passara ao regime
de 40 (quarenta) horas semanais, exclusivamente no turno diurno, desde
que permaneça atuando nessa Unidade de Ensino.
Paragrafo Único . Poderá ser admitida na Escola de Ensino Fundamental
em Tempo Integral, a lotação de servidor do magistério ocupante de
dois cargos idênticos de 20 horas semanais, cada.
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Art. 14º - Para a cobertura das despesas decorrentes desta lei serão
utilizados recursos consignados nas Leis Orçamentárias anuais e seus
créditos adicionais, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir os
créditos adicionais necessários.
Art. 15º - Ficam convalidados todos os atos praticados pelo Poder
Executivo, relacionados ao funcionamento das Escolas em Tempo
Integral, durante o período de 1º de janeiro de 2017 até a entrada em
vigência desta Lei.
Art. 16º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Barbalha/CE, aos vinte e nove dias
do mês de junho de 2017.

ARGEMIRO SAMPAIO NETO
Prefeito Municipal

