
 

LEI Nº 996 DE 06 DE AGOSTO DE 2013  

 

“Cria o Programa Ação Educação junto 
à Secretaria Municipal de Educação da 
Prefeitura Municipal de São Gonçalo do 
Rio Abaixo e dá outras providências”. 

 

 A Câmara Municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, aprovou, e 
eu, Prefeito Municipal, de acordo com a competência que me é atribuída pelo art. 11 da Lei 
Orgânica, sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - Fica criado o “Programa Ação Educação” junto à Secretaria Municipal de Educação, 
cuja finalidade será desenvolver programa integrado de apoio à educação básica para acompanhar 
os cursos de formação oferecidos pela Fundação Vale em toda rede municipal de ensino, e terá 
como objetivos: 

§1º - Formar professores de língua portuguesa e matemática do Ensino Fundamental para o 
desenvolvimento de competências docentes conforme plano de trabalho a ser traçado. 

§2º - Formar diretores de escola para melhoria dos padrões de gestão escolar, estimulando o 
papel de liderança para o processo de mudança na escola conforme plano de trabalho a ser 
traçado pelas partes. 

§3º - Formar equipes da Secretaria Municipal de Educação para a criação de um contexto 
qualificado de gestão da política pública de educação e acompanhamento da rede municipal de 
educação, conforme plano de trabalho a ser traçado entre as partes. 

§4º - Apoiar Alunos, Professores, Diretores e Pedagogos com orientação de profissionais 
capacitados para que os objetivos referentes aos resultados de aprendizagem, propostos no 
decorrer do Projeto, especialmente em alfabetização, leitura, escrita e matemática, sejam 
alcançados. 

Art.2º - O programa terá como público alvo todos os alunos, professores e diretores do Ensino 
Fundamental da rede municipal, do 1º ao 9º ano. 

Art. 3º - O Programa é de caráter provisório e terá duração de 12 meses contados da publicação 
do Decreto Municipal que o regulamentar. 

Parágrafo único – O Programa Ação Educação poderá ter seu prazo de duração renovado caso as 
parceiras Fundação Vale e Administração Municipal tenham interesse na manutenção do projeto. 

Art. 4º - Para atender ao “Programa Ação Educação”, para contratação em caráter temporário, 
ficam criados no quadro do Magistério os cargos de Assistente de Planejamento, com jornada de 
40 horas semanais, 01 vaga e vencimento enquadrado no nível EM IX, Grau A, e o cargo de 



Coordenador de Área, com jornada de 24 horas semanais, 01 vaga e vencimento enquadrado no 
nível EM VI, Grau A. 

§1º – os cargos criados serão extintos juntamente com o “Programa Ação Educação”. 

§2º - Será feito processo seletivo simplificado para preenchimento das vagas. 

§3º – Faz parte integrante desta Lei o Anexo I contendo a descrição e especificação das 
respectivas atribuições, bem como os requisitos mínimos para provimento dos cargos criados 
nesta Lei. 

 

Art.5º - Para fazer face às despesas previstas nesta lei, serão utilizados recursos das dotações 
orçamentárias do orçamento de 2013, sendo 02.07.12.361.0012.2.106.3190.04, 
02.07.12.361.0012.2.106.3190.13 e 02.07.12.361.0012.2.106.3190.16. 

 

Art. 6º - Esta Lei é composta pela devida estimativa de impacto orçamentário, entrando em vigor 
na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 06 de agosto de 2013. 

 

 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 



ANEXO I 

DESCRIÇÃO  E  ESPECIFICIAÇÃO  DE  CARGO  EFETIVO 

DENOMINAÇÃO: ASSISTENTE DE PLANEJAMENTO 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Magistério Completo 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Colaborar para o desenvolvimento do programa Ação Educação; 

Auxiliar o Coordenador de Área no acompanhamento pedagógico aos professores para garantir o 
desenvolvimento das atividades propostas nos encontros de formação continuada; 

Assistir as aulas para obter subsídios que contribuem com a reflexão sobre a prática; 

Desenvolver oficinas que complementem os conteúdos da formação continuada; 

Elaborar relatórios das observações das aulas dos professores para aprimorar a prática de sala de 
aula; 

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos; 

Reunir com o Coordenador de Área  para avaliar as atividades desenvolvidas pelos professores 
referentes a formação continuada. 

Repassar os dados obtidos em sala e nas reuniões gerenciais do Projeto para o Coordenador da 
área e para a Secretaria Municipal de Educação, para que possa ser elaborado plano de ação para 
se alcançar as metas estabelecidas. 

 

DENOMINAÇÃO: COORDENADOR DE ÁREA 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA PROVIMENTO 

Superior completo na área da educação com licenciatura na área de exatas ou humanas ou 
estudos sociais. 

ATRIBUIÇÕES DO CARGO 

Garantir o desenvolvimento do programa Ação Educação nas Escolas Municipais; 

Orientar o Assistente de Planejamento no acompanhamento das atividades do Programa Ação 
Educação; 



Coordenar os grupos de estudo de professores; 

Assistir  as aulas para obter subsídios que contribuem com a reflexão sobre a prática; 

Orientar os professores no planejamento para garantir o desenvolvimento das atividades 
propostas nos encontros de formação continuada; 

Acompanhar o desenvolvimento dos projetos pedagógicos; 

Reunir individualmente com o professor e com os assistentes de planejamento para avaliar o 
planejamento semanal. 

 


