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Projeto de Lei de Na 002/2019

Doutor Severiano/RN, 07 de Março de 2019.

Cria o Programa "Amigos da Educação e dií
outras providências".

O PREFEITO MUNICIPAL DE DOUTOR SEVERIANO, ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE FAZ saber que a Câmara Municipal aprova e ele

sanciona a seguinte Lei:

Art. 1o - Em consonância com o que determina a Lei Municipal 412/2013 e

a Lei Federal ne 9.60811998, fica criado no âmbito da Educa@o Municipal o

programa "Amigos da Educação", com o objetivo de Íortalecer as ações

educativas no municipio de Doutor Severiano.

Aú 2c - O âmigo da Educa@o deverá atuar de Íorma voluntária em salas

de aula da educação inÍanfú do ensino fundamental e do ensino de joveru e

adultos - EJA" como MOMTO& auxüando professores, dando reforço escolar

de matemática, língua portuguesa, inÍormática e realizando oficinas de artet
cultura e cidadania, atiüdades práticas de educação fisica e esportivas, bem

como auxiliando em serviços gerais, serviços de secretaria e organização escolar.

Parágrafo único - Para desempenhar atiüdades como "Amigo da

Educação" é necessiária celebração do Termo de Adesão e Compromisso do
voluntário.

AÍL 3a - O "Amigo da Educação" poderá atuar em qualquer unidade

escolar e deverá seguir as orientações pedagógicas e diretrizes do Sistema

Municipal de Educação.

AÍt. 40 - O "Amigo da Educação" deverá ter necessariamente qualificação

e/ou experiência comprovada na área em que pretende afuar.

ArL 50 - Para ser um "Amigo da Educação", o interessado deverá
inscrever-se na Secretaria Municipat de Educação e participar de processo

seletivo.

ParágraÍo único - O período de inscrição e os termos do
de que trata o coput deste artigo deverão ser pubücados e

Secretaria Municipal de Educação através de edital específico.

processo seletivo

divulgados pela
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ÂrL P - O número de Amigos da Educação atuando no Sistema Municipal
de Educação em cada ano letivo não deverá ultrapass ar 20 "/o (Vinte e por cento)
do número de proÍissionais efetivos da pasta da Educação.

ArL 80 - Não haverá ümites de período de atuação do "Amigo da
Educação" desde que este seja selecionado em processo seletivo e declare-se

disponível e interessado em atuar voluntariamente.

ArL 9a - O amigo da Educação terá jomada máxima de 20 horas semanais

e conforme sua disposição de horiírios.

ArL L0 - As atividades desemperúadas pelo "Amigo da Educação" serão

acompanhadas e avaliadas pela Secretaria Municipal de Educação, condição
necessiária e indispmsável para atuaSo do mesmo.

Parágrafo único - O processo de acompanhamento e avaüação de que

trata o ccput deste artigo dar-se-á mediante procedimentos e critérios
estabelecidos por Portaria da Secretaria Municipal de Educação.

Art. LL - Ao " Amigo da Educação" será concedido ajuda de custos paÍa
ressarcimento de despesas com alimentação e transporte no valor a ser fixado por
Decreto do Executivo, levando em consideração a jomada de trabalho.

AÍL XZ - A implementação do programa em cada ano letivo deverá ser

Íeita através de Portaria da Secretaria Municipal de Educação aprovada pelo
Conselho Municipal de Educação.

Art 13 As despesas decorrentes da manutmção deste programa correrão

por conta das dotações orçamentarias destinadas à manutenção do ensino e da
Secretaria Municipal de Educação, excetuando para este fim os recursos oriundos
doFUNDEB.

ArL 14 - Esta Lei entraÍá em vigor na data de zua publicação.

Doutor Severiano/RN, 07 de Março de 2019.
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