ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Lei nº 2.278/2017
DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SISTEMA
MUNICIPAL DE AVALIAÇÃO ESCOLAR DE
BARBALHA – AMAE, NA FORMA QUE
INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Barbalha, Estado do Ceará, no uso de suas
atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o Sistema Municipal de Avaliação Escolar de Barbalha
– AMAE, com a finalidade de avaliar as unidades educacionais e o
rendimento escolar dos alunos das escolas municipais do ensino básico.
Parágrafo Único - As unidades educacionais de que trata o "caput" são
constituídas pelas escolas da Rede Municipal de Barbalha - Ceará.
Art. 2º - O AMAE tem como princípios:
I - O fortalecimento da gestão democrática;
II - A promoção do aprofundamento do compromisso e responsabilidade
social das unidades educacionais;
III - a participação coletiva das comunidades escolares;
IV - a qualidade negociada entre o Poder Público e as unidades
educacionais, em que cada instância assume efetivamente a sua parcela
de responsabilidade.
Art. 3º - O AMAE, ao promover a avaliação das unidades educacionais e do
desempenho escolar dos alunos, deverá assegurar:
I - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos
processos avaliativos;
II - a participação dos alunos, coordenadores, professores, pessoal técnicoadministrativo e operacional e das famílias.
Art. 4º - O AMAE tem como objetivo realizar avaliações de caráter formativo
que, no decorrer do processo, qualifique a gestão das unidades
educacionais, melhore a qualidade do ensino e gere dados e informações
acerca da realidade de cada unidade educacional.
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Art. 5º - A Avaliação Municipal de Desempenho Escolar do aluno do ensino
fundamental, do 1º ao
9º anos, realizada pelo pela Coordenaria
Pedagógica da SME com a coordenação do Comitê Gestor de Avaliação –
CGA, deverá ser feita anualmente, pelo SPAECE, sistema de avaliação
externo, promovido pelo Governo do Estado do Ceará.
Art. 6º - A Avaliação Municipal de Desempenho do Aluno, será feita
mediante aplicação de Avaliações de Português e Matemática, de caráter
Diagnostico, Processual e Comparativa que aferirá o desempenho escolar
em relação aos conteúdos previstos nas Diretrizes Curriculares Municipais.
Art. 7º - A Avaliação Municipal de Desempenho do Aluno será constituída
de dez avaliações anuais assim distribuídas:
a)
Diagnóstica – no primeiro mês do ano letivo
b)
Processual - a partir do segundo mês do ano letivo
c)
Comparativa - Avaliações externas
Art. 8º - O desempenho da Unidade Escolar na Avaliação Municipal de
Desempenho do Aluno poderá importar em Bonificação de Desempenho
Educacional .
Parágrafo único - Fica o Município autorizado a destinar bonificação no
percentual mínimo de 15% ( quinze por cento) sobre a remuneração, por
série avaliada no SPAECE, podendo atingir o percentual máximo de 45% (
quarenta e cinco por cento), em benefício dos profissionais das escolas que
atingirem as metas definidas anualmente pela Secretaria Municipal de
Educação, estando referido pagamento condicionado á disponibilidade de
recursos financeiros para tanto.
Art. 9º - Como pré-requisito para habilitação da Bonificação,
a
comunidade escolar deverá participar de todas as etapas definidas pela
Secretaria Municipal de Educação, a saber:
I - Participação dos pais na escola frequentemente;
II - Participação dos alunos em todos os simulados;
III = Frequência de 100% dos alunos na avaliação do SPAECE ou outra
avaliação definida pela Município de Barbalha, cabendo uma justificativa
plausível dos 10% faltosos;
IV - Frequência de 100% dos alunos dos simulados e nas aulas expositiva nos
sábados letivos, ofertados pelo Município, cabendo uma justificativa
plausível dos 10% faltosos.
Avenida Domingos Sampaio Miranda, 715, Loteamento Jardim dos Ipês, Alto da Alegria, Barbalha/CE

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA

Parágrafo 1º - o pagamento bonificação será feito imediatamente após a
divulgação oficial dos resultados.
Parágrafo 2º - A Bonificação de Desempenho Educacional não tem
natureza salarial ou remuneratória, não se incorpora à remuneração, não
deve ser computado para efeito de cálculo do décimo terceiro salário, férias
e aposentadoria, bem como não constitui base de cálculo da contribuição
do INSS.
Art. 10 - O Sistema Municipal de Avaliação Escolar de Barbalha além das
etapas de avaliação, constará de análise das estratégias de alcance de
resultados, que são elas:
I - Participação frequentemente dos pais na escola;
II - Oferta de aulas expositivas com profissionais com experiência e formados
na área de atuação, se necessário disponibilizar uma ajuda de custo para
exposição, observando a disponibilidade financeira do Município, podendo
haver a utilização de professores readaptados, equipe pedagógica das
escolas e da Secretaria de Educação.
III -. Implantar o Selo ” Escola Verde”
IV - Implantar o atendimento individual ao professor, disponibilizando
materiais e profissionais para suprir as dificuldades apresentadas e
diagnosticadas pela equipe pedagógica da escola e da SME.
V - Implantar o atendimento individual e domiciliar aos alunos com
dificuldade e problemas de saúde, que impossibilita os mesmos de
frequentar, podendo haver a utilização de professores readaptados, equipe
pedagógica das escolas e da Secretaria de Educação
Art. 11 - Fica instituída, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação,
subordinado diretamente ao Gabinete do Secretário, a Comissão Gestora
do Sistema Municipal de Avaliação Escolar de Barbalha , órgão colegiado
de coordenação e execução com as atribuições de:
I - submeter anualmente à aprovação do Secretário Municipal de Educação
o plano de trabalho anual;
II - criar os procedimentos, mecanismos e instrumentos de avaliação de
desempenho nas unidades educacionais e do desempenho escolar dos
alunos;
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III - relatar e divulgar os resultados das avaliações.
IV - encaminhar à Câmara Municipal, Chefe do Poder Executivo, Conselho
Municipal de Educação e Meios de Comunicação, anualmente, os
resultados das avaliações, pontuando os avanços de cada unidade
educacional.
Art. 12 – A Comissão Gestora do Sistema Municipal de Avaliação Escolar de
Barbalha terá a seguinte composição:
I – Dez representantes da Secretaria Municipal de Educação;
II – Três representante do Conselho Municipal de Educação;
II - um representante de entidades não governamentais conveniadas com a
Municipalidade.
§ 1º Os membros referidos nos incisos I do caput deste artigo serão
designados pelo Secretário Municipal de Educação.
§ 2º Os membros referidos nos incisos I e III
escolhidos pelos seus pares.

do caput deste artigo serão

§ 3º O Secretário Municipal de Educação designará o Coordenador da
Comissão Gestora da Avaliação dentre os membros dos incisos I e II do
caput deste artigo.
Art. 13 - As despesas decorrentes da execução desta Lei serão correrão à
conta das dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação
previstas no orçamento em vigor, podendo ser suplementadas, se
necessário.
Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Barbalha/CE, 29 de junho de 2017

Argemiro Sampaio Neto
Prefeito Municipal de Barbalha
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