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GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 (Projeto de Lei nº
005/2020, do Executivo Municipal) - Define as alíquotas de
contribuição previdenciária do Município para o Instituto de
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Timbiras –
IPAM.
O PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e, nos termos da Lei Orgânica, foi sancionada a
seguinte Lei:
Art. 1°. A contribuição previdenciária Ente, será de 19,07%
(dezenove, zero sete por cento) referente alíquota normal incidente
sobre a base de cálculo definido em lei, incluída nesse percentual
a fonte de financiamento para as despesas administrativas de 2%.
Art. 2°. Para custeio do déficit atuarial fica instituída, também, a
contribuição a cargo do Ente mediante percentual de alíquota de
custo suplementar, conforme tabela abaixo discriminada, incidente
sobre a base de cálculo definida em Lei.

Art. 3°. A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente
federativo, correspondentes ao custo normal de 12,07% (doze
ponto, zero sete por cento), ao custo suplementar de 5,00% (cinco
por cento) e a taxa de administração de 2% (dois por cento),
totalizando um percentual de 19,07,00% (dezenove, ponto zero
sete por cento), e a alíquota contributiva dos segurados efetivos,
aposentados e pensionistas em 14% (quatorze por cento) na forma
prevista na Lei Complementar n.º 103/2019, que serão revistas de
acordo com as reavaliações atuariais anuais.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir do primeiro dia do quarto
mês subsequente ao de sua publicação, revogando-se as
disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão,
aos 29 dias do mês de dezembro do ano de 2020. Antonio Borba
Lima, Prefeito Municipal
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PARECER CP/CME Nº 29 DE 29.12.2020 - INTERESSADO:
Secretaria Municipal de Educação-SEMED Timbiras-MA

ASSUNTO: Homologação do Documento Curricular do Território
Maranhense-DCTMA, como referencial da proposta curricular
norteadora e implantação da Base Nacional Comum CurricularBNCC com adesão ao Sistema Municipal de Ensino-SME de
Timbiras-MA para as etapas Educação Infantil, Ensino
Fundamental Regular, Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos-EJA e Modalidade de Educação Básica do Campo.
COMISSÃO:Itaner
José
Ribamar
Paiva
Frazão
(Relator/Presidente-CME), José Sousa da Silva (VicePresidente/CME), José Franklin Soares de Oliveira (Membro
CEB/CME), Maria da Conceição Rodrigues Frazão (Membro
CEB/CME); Antonio Francisco Mota da Luz, Rejane Leal Sousa
Dutra e Aluísio da Silva Machado (Conselheiros-CME)
PROCESSO Nº 27-CME/2020 PARECER CP/CME Nº 29 De
29.12.2020 COLEGIADO: CP/CME APROVADO EM: 29/12/2020
I.RELATÓRIO
O Documento Curricular do Território Maranhense servirá de base
para que as escolas das redes públicas e privadas reelaborem
seus Projetos Político-Pedagógicos (PPP)/Propostas Pedagógicas
e Planos de Aula de seus docentes. É preciso, pois, que todos
assumam o compromisso com a promoção de aprendizagens
significativas, uma vez que o currículo deve ser conhecido,
discutido e incorporado pelos profissionais de educação, que se
constituem como sujeitos da ação educativa, inclusive os que
pensam as políticas públicas educacionais, que possam criar,
inovar e transformar a realidade do ensino maranhense.
Para a construção do Documento Curricular do Território
Maranhense-DCTMA, foi realizada ampla mobilização das redes
de ensino por meio de ação colaborativa entre a Secretaria da
Educação do Estado do Maranhão (SEDUC-MA), a União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação do Maranhão (UNDIMEMA), a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação do
Maranhão (UNCME-MA) e o Conselho Estadual de Educação do
Maranhão (CEE-MA), em que profissionais da educação e da
sociedade civil tiveram a oportunidade de apresentar valiosas
contribuições ao documento.
Dessa forma, buscou-se respeitar e valorizar a autonomia
pedagógica, a identidade e a diversidade de cada localidade, sem
subtrair ao educador um documento balizador de suas práticas
pedagógicas. Nessa perspectiva, a escola é compreendida como a
instituição que a humanidade criou para socializar o saber
sistematizado e como o lugar onde, por princípio, veicula-se o
conhecimento que a sociedade julga necessário construir e
reconstruir com as novas gerações. Nenhuma outra forma de
organização, até hoje, foi capaz de substituí-la para cumprir sua
função de contribuir com o pleno desenvolvimento da pessoa,
preparar para a cidadania e qualificar para o trabalho, como
definem a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, e a
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LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, em seu
artigo 2º. E, assim, a Secretaria da Educação do Estado do
Maranhão-SEDUC, as Secretarias Municipais de Educação e a
rede privada de ensino devem propiciar as condições básicas para
que isso efetivamente aconteça, bem como assegurar a formação
continuada indispensável para o bom desempenho dos
professores e o alcance do sucesso escolar dos estudantes.
II.MÉRITO
A adequação das escolas das redes pública e privada ao DCTMA
é vista como um processo que tem como foco o desenvolvimento
integral, que busca potencializar as capacidades humanas e, como
resultado disso, trazer transformações sociais, a educação deve
ser a base e a norteadora para que se adquira autonomia e assim
se desenvolva uma visão do futuro, propiciando avanços
econômicos, políticos e sociais na realidade do estado do
Maranhão. Elemento integrador e de conquista de uma
consciência cidadã, a educação promove o desenvolvimento da
criatividade, da capacidade de análise e síntese, da socialização,
da autonomia, do autoconhecimento e do senso crítico. As
proposições da Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
concebem a escola como instituição social cuja finalidade é
oportunizar o crescimento humano nas relações interpessoais e
possibilitar a apropriação do conhecimento a partir da realidade do
aluno, contribuindo na formação de cidadãos capazes de analisar,
compreender e intervir na realidade para a construção de uma
sociedade de cidadãos plenos. Neste contexto, a escola motivará
no estudante a busca por uma consciência crítica, ampliando sua
visão de mundo, em que possa interpretar o contexto social no
qual está inserido e entender as relações intra e interpessoais,
como também as relações do ser humano com a natureza. A
escola, como espaço de aprendizagem e de cultura, além da
família e da sociedade, proporciona ações e princípios que dão
significado ao que se vive e se experimenta. Dessa forma, não é
possível separar vivências cotidianas, adquiridas ao longo da vida,
de práticas e sentimentos. O espaço escolar é fascinante, lugar de
cultura e diversidade, mas também de contradições e relações que
envolvem desigualdades e discriminação, assim como parcerias.
Nesse cotidiano escolar são descobertos novos caminhos a serem
trilhados, que levam a mudanças de comportamentos, de
trabalhos, de lutas para se alcançar a aprendizagem. Neste
espaço, o currículo é uma das formas de mudar as relações entre
os professores, estudantes e demais profissionais envolvidos no
processo de educar; com ele, entende-se a função social da escola
no contexto social de hoje. Conforme tal concepção, o currículo
não é apenas o conteúdo anual a ser ministrado nas aulas – é um
espaço onde professores e alunos se inter-relacionam e, nesta
interação, ocorre a aprendizagem.
III.CONCLUSÃO
Nesse sentido, este documento será objeto de homologação
através de Ato Administrativo do Executivo, dando assim
efetividade e pondo em execução a decisão do Conselho Municipal
de Educação de Elísio Medrado, seguindo para posterior
publicação no Diário Oficial do Município. Informa-se que houve,
no decorrer do ano de 2018, 2019 e 2020, a participação de muitos
atores e atrizes curricula netes que contribuíram nesse movimento
de construção do Currículo Paraíso, através deciclos de debates e
diálogos formativos que envolveu toda comunidade escolar: equipe
de apoio, professores, coordenadores pedagógicos, gestores

escolares, corpo técnico pedagógico da secretaria de educação,
dirigente municipal de educação e representantes da sociedade
civil, tornando legítimo o processo de construção e a materialidade
do referido Documento Curricular Referencial Municipal.
Nesse sentido, o Documento Curricular Referencial Municipal
considera a diversidade do território de Elísio Medrado, os direitos
de aprendizagens e desenvolvimento dos estudantes, como
também as especificidades das etapas de ensino e suas
modalidades, num processo, que compreendem, por gestão
educacional participativa e democrática.
IV. RECOMENDAÇÕES DO RELATOR-PRESIDENTE/CME
ODCTMA:Documento Curricular do Território Maranhense será
compreendido como o grande esforço da comunidade escolar da
Rede Municipal de Ensino/Timbiras-MA, a partir dos estudos da
BNCC: Base Nacional Comum Curricular,no sentido de convergir
orientações curriculares para as as instituições de ensino e a
consequente concretização pela reelaboração dos Projetos
Políticos Pedagógicos-PPP’s das escolas, com posterior
desdobramento nos Planos deEnsino.
V. DESPACHO CP/CME
Em 29/12/2020, considerando o exposto na análise deste Parecer,
o relator encaminha ao Conselho Pleno-CP/CME o documento
objeto do Processo nº 27-CME/Timbiras, de 22 de dezembro de
2020 que dispõe sobre Homologação do Documento Curricular do
Território Maranhense-DCTMA, como referencial da proposta
curricular norteadora e implantação da Base Nacional Comum
Curricular-BNCC com adesão ao Sistema Municipal de EnsinoSME de Timbiras-MA para as etapas Educação Infantil, Ensino
Fundamental Regular, Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos-EJA e Modalidade de Educação Básica do Campo.
Em atendimento aos dispositivos legais e considerando tudo
quanto foi exposto, somos favoráveis que o Conselho Municipal de
Educação de Timbiras-MA.
a)Aprove
o
ODCTMA:Documento
Curriculardo
Território
Maranhense que servirá como Proposta Curricular norteadora ao
Sistema Municipal de Ensino-SME,tanto nas Etapas da Educação
Infantil e do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e Finais, quanto,
das Modalidades de Educação Básica do Campo, Educação
Especial e Educação de Jovens Adultos/EJA, observadas as
recomendações deste Parecer, como instrumento de base para a
reelaboração dos PPP’s, Projetos Políticos Pedagógicos/Propostas
Pedagógicas, em caráter de adesão, pelas escolas públicas e
privadas do Município de Timbiras-MA;
b)Recomende a efetivação obrigatória ao cumprimento ao
proposto pelo DCTMA pelo Sistema Municipal de Ensino, através
da Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Departamento de
Gestão Pedagógica e Instituições Ensino da Rede Pública
Municipal e escolas da rede privada na reelaboração dos
PPP’s:Projetos Políticos Pedagógicos/Propostas Pedagógicas.
c)Encaminhe este Parecer para a Secretaria Municipal de
Educação-SEMED/Timbiras-MA e a Homologação do DocumentoDCTMA e sua publicação no Diário Oficial do Município de
Timbiras-MA
VI.DECISÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CME
TIMBIRAS-MA
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O ConselhoPleno-CME/Timbiras-MA,em Reunião Extraordinária
ONLINE de 29 de dezembro de 2020 decidiu votar e aprova por
unanimidade o Parecer do Relator-Presidente/CME Timbiras-MA.
Presentes na sessão ONLINE, os Conselheiros Municipais de
Educação: Presidente-CME, Itaner José Ribamar Paiva Frazão.
Conselheiros Representantes do Poder Público: Rejane Leal
Sousa Dutra, Antônio Francisco Mota da Luz, Aluísio da Silva
Machado, Conselheiros Representantes da Sociedade Civil:José
Sousa da Silva, vice-presidente CME,Maria da Conceição
Rodrigues Frazão, membro da CEB/CME,José Franklin Soares de
Oliveira, membro da CEB/CME.
Sala de Sessão Plenária-CME/Timbiras (MA), 29 de dezembro de
2020. Itaner José Ribamar Paiva Frazão PresidenteCME/Conselheiro-Relator, Conselheiros Municipais de EducaçãoCME/Timbiras-MA: José Sousa da Silva, Maria da Conceição
Rodrigues Frazão, José Franklin Soares de Oliveira, Rejane Leal
Sousa Dutra, Antônio Francisco Mota da Luz, Aluísio da Silva
Machado. Secretaria Executiva-CME - Bruno da Silva Araújo
Secretário-Executivo
RESOLUÇÃO-CME Nº 21, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2020 Dispõe sobre a homologação do Documento Curricular do
Território Maranhense-DCTMA,como referencial da proposta
curricular norteadora e implantação da Base Nacional Comum
Curricular-BNCC com adesão ao Sistema Municipal de EnsinoSME de Timbiras-MApara as etapas Educação Infantil, Ensino
Fundamental Regular, Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos-EJA e Modalidade de Educação Básica do Campo.
O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME/Timbiras
(MA), no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Municipal
nº 113/2009 e o Regimento Interno-CME, tendo em vista o
Processo nº 27, de 22/12/2020, que emitiu Parecer nº 29, de
29/12/2020 – CME/Timbiras-MA, aprovado por unanimidade em
Sessão Plenária ONLINE hoje realizada, RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a homologação do Documento Curricular do
Território Maranhense-DCTMA, como referencial da proposta
curricular norteadora e implantação da Base Nacional Comum
Curricular-BNCC com adesão ao Sistema Municipal de EnsinoSME
Art. 2º - Estabelecer, através do documento de que trata o artigo.
1º,diretrizes pedagógicas e curricularesessenciais para o ensino e
desenvolvimento dos estudantes das redes pública e privada de
Timbiras – Maranhão, facilitando a revisão e adequação doProjeto
Político Pedagógico-PPP e/ou Proposta Pedagógica das
instituições de ensino, com observância às orientações e
documentos normativos do Conselho Municipal de EducaçãoCME/Timbiras-MA.
Art. 3º - O cumprimento do disposto no caput do art. 2º desta
Resolução, fica recomendado a revisão do PPP-Projeto Político
Pedagógico/Propostas Pedagógicas à BNCC-Base Nacional
Comum Curricular e ao Documento Curricular do Território
Maranhense-DCTMA, em todo percurso do Sistema Municipal de
Ensino-SME e escolas particulares de Timbiras-MA para
efetivação a partir do ano letivo 2021.
Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial do Município de Timbiras, Estado do Maranhão,
revogadas as disposições em contrário.

Sala de Sessão Plenária do Conselho Municipal de EducaçãoCME de Timbiras/Ma, 29 de dezembro de 2020. Itaner José
Ribamar Paiva Frazão Presidente do CME/Timbiras-MAConselho
Pleno/ CME – Timbiras-MA. Aprova o DCTMA Antônio Francisco
Mota da Luz; Aluísio da Silva Machado; José Sousa da Silva, José
Franklin Soares de Oliveira, Maria da Conceição Rodrigues
Frazão, Rejane Leal Sousa Dutra;
HOMOLOGO
Em: 29-12-2020
Raimundo Nonato Sousa da Silva, Secretário Municipal de
Educação, Timbiras-Maranhão.
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