
 

 

LEI Nº 084/2022 

 

Dispõe sobre a criação de Escola de Tempo 
Integral no Município de São Domingos do 
Azeitão e dá outras providências.  

  

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGO DO AZEITÃO, 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Orgânica do Município de São Domingos do Azeitão, após aprovação pela 
Câmara Municipal no dia 18/05/2022, SANCIONA a seguinte LEI:  

 

Art. 1º - Fica autorizado ao Executivo Municipal, criar no âmbito do município de 
São Domingos do Azeitão a Unidade Mais Integral Helenice Costa Carvalho, 
vinculada à Secretaria Municipal de Educação. 

§1º -  Unidade Mais Integral Helenice Costa Carvalho, funcionará no Centro de 
Ensino Helenice Costa Carvalho, localizado na BR 230, S/N, Centro, CEP: 
65.888-000, São Domingos do Azeitão-MA, INEP: 21274169; 

§2º - O Centro de Ensino Helenice Costa Carvalho, passará a ser denominado 
Unidade Mais Integral Helenice Costa Carvalho; 

§3º - A Unidade Mais Integral Helenice Costa Carvalho, atenderá alunos de 6º 
ao 9º ano do Ensino Fundamental; 

§4º - No ano de 2022 atenderá alunos do 6º e 7º ano, nos anos seguintes 
conforme adaptações físicas e orçamentária atendera alunos até o 9º ano. 

Art. 2º - A educação em Tempo Integral ofertada na Unidade Mais Integral (UMI) 
Helenice Costa Carvalho, tem por finalidade: 

I - Ampliar o tempo de permanência dos estudantes na escola, sendo no mínimo 
07 (sete) horas em atividades pedagogicamente orientadas; 
II - Ampliar o currículo escolar com ações complementares na perspectiva de 
alinhar teoria e pratica com atividades que despertem o protagonismo do aluno; 
III - Prover a adequação de infraestrutura física necessária para o funcionamento 
das atividades oferecidas, com vistas à realização do modelo de educação 
integral; 
IV - Prover a escola de equipamentos e recursos tecnológicos necessários para 
a proficiência pedagógica e eficácia da gestão escolar; 
V - Promover formação continuada em serviço para o corpo docente e 
administrativo da escola; 
VI - Ampliar o nota da escola nas avaliações externas, bem como a melhoria dos 

índices educacionais de qualidade: matrícula, evasão, aprovação/reprovação. 

Parágrafo único - A escola de tempo integral funcionará de segunda a sexta-
feira, em dois turnos consecutivos e interligados pedagogicamente sendo estes 
manhã e tarde, com entrada as 08:00h e saída as 17:10h da tarde, atendendo 



 

 

crianças e adolescentes do Ensino Fundamental, assegurando a oferta do 
almoço e do lanche aos estudantes. 

Art. 3º - A Escola Integral UMI Helenice Costa Carvalho, fundamentar-se-á nos 
seguintes princípios e diretrizes pedagógicas: 

I - Princípios: 

a) Concepção de educação integral como processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 
instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas manifestações culturais; 
b) Expansão qualificada do tempo de aprendizagem como possibilidade de 
superar a fragmentação curricular, na perspectiva da garantia dos direitos de 
aprendizagem; 
c) Currículo significativo e relevante, organizador da ação pedagógica na 

perspectiva da integralidade, que garante praticas, habilidades, costumes, 

crenças e valores que estão na base da vida cotidiana dos estudantes, sejam 

articulados ao saber acadêmico produzindo aprendizagens que causam 

impactos na vida em comunidade e na vida de toda a cidade, promovendo o 

protagonismo, a autoria e a autonomia; 

d) Cidade como território educativo em que os diferentes espaços tempos e 

sujeitos, compreendidos como agentes pedagógicos, podem assumir 

intencionalidade educativa e favorecer o processo de formação das crianças e 

dos adolescentes par além da escola, potencializando a Educação Integral e 

integrando os diferentes saberes, às famílias, à vizinhança, ao bairro e a cidade; 

e) Educação escolar como instrumento de democracia que possibilita as 

crianças e aos adolescentes entenderem a sociedade e a participarem das 

decisões que afetam o seu território, tornando-se parceiros do desenvolvimento 

sustentável; 

f) Garanta às crianças e aos adolescentes do direito fundamental de circular 

pelos territórios educativos, apropriando-se deles, como condição de acesso às 

oportunidades, espaços e recursos existentes e ampliação continua do 

repertorio sociocultural e da expressão autônoma e critica, assegurando as 

condições de acessibilidade aos que necessitarem; 

g) Dialogo como estratégia na implementação de políticas socioculturais que 

reconhecem as diferenças, promovem a equidade e criam ambientes 

colaborativos que consideram a diversidade dos sujeitos, da comunidade escolar 

e de seu entorno; 

h) Intersetorialidade das políticas sociais e educacionais como interlocução 

necessária à corresponsabilidade na formação integral por colocar no centro o 

ser humano e em especial as crianças, os adolescentes e seus educadores. 

II - DIRETRIZES PEDAGOGICAS 

a) Ressignificar o currículo de forma a torna-lo eficiente na aprendizagem do 
conjunto de conhecimentos que estruturam os saberes escolares; 



 

 

b) Identificar e promover possibilidades para o desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras; 
c)  Articular as experiências e os saberes dos estudantes com os conhecimentos 
que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, cientifico e 
tecnológico, assim como atitudes e valores de modo a promover seu 
desenvolvimento integral; 
d) Fomentar a intersetorialidade, consolidando diálogo com diversas Secretarias 
do Governo Municipal, com vistas à garantia de direitos às crianças e aos 
adolescentes, através da educação integral e da gestão democrática; 
e) Constituir, ampliar, promover e fortalecer a interlocução com as famílias e 
demais sujeitos da comunidade; 
f) Fortalecer o desenvolvimento integral enquanto cidadãos, na perspectiva da 
ampliação das possibilidades e da valorização da vida. 

Art. 4º - A estrutura organizacional da equipe gestora da UMI Helenice Costa 

Carvalho terá em sua composição: 

I - Diretor Geral; 

II - Diretor Pedagógico; 

III - Diretor Administrativo Pedagógico. 

Parágrafo único - As funções constantes nos incisos deste Artigo serão 

exercidas exclusivamente por profissionais com Habilitação em 

Magistério/Licenciatura Plena. 

Art. 5º - São critérios de permanência dos profissionais do Grupo Ocupacional 
do Magistério Municipal nas Escolas Municipais de Tempo Integral: 

I - Disponibilidade para dedicação exclusiva durante o horário de funcionamento 
da unidade de ensino em tempo integral/sem prejuízo do cumprimento da carga 
horaria ministrada na escola de tempo integral; 
II - Aprovação nas Avaliações de Desempenho, com critérios específicos para o 

Programa de Escola de Tempo Integral, a serem definidos em decreto 

especifico, em que constem: avaliação do corpo docente e administrativo a ser 

realizado pelo corpo gestor da escola e pela Secretaria Municipal de Educação, 

avalição do Corpo Diretor pela equipe escolar e pela Secretaria Municipal de 

Educação, em realização anual, como requisito básico para recondução ao 

corpo da escola no ano seguinte. 

§ 1º - Aos profissionais do Quadro Ocupacional do Magistério Municipal, em 

regime de dedicação plena, é vedado o desempenho de qualquer outra atividade 

pública ou privada, remunerada ou não, durante o horário de funcionamento da 

unidade de ensino em tempo integral, cujo exercício ocasione prejuízo da carga 

horaria ministrada na escola de tempo integral; 

§2º - A remoção do professor, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério 
do Município das Escolas Municipais de Tempo Integral em decorrência da 
inadequação ou irregularidade funcional ou reprovação em avaliação anual 
constante no artigo 5º, Inciso II e será feita por determinação da Secretaria 
Municipal de Educação, ou sempre que houver necessidade em outras escolas. 



 

 

Art. 6º - Os professores efetivos com uma única portaria de professor com carga horária 
de 20 (vinte) horas semanais que passarem a ocupar o cargo de DIRETOR(A) na escola 
de tempo integral, passarão provisoriamente, enquanto ocupante do cargo e lotado na 
escola de tempo integral, para a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, 
percebendo o valor correspondente a 40 (quarenta) horas semanais. 

Parágrafo único – Cessado o cargo de direção na Escola Municipal de Tempo Integral 
por qualquer motivo, o professor em cargo de direção a que se refere o caput deste 
artigo, retornará ao status quo antes, ou seja, a carga horária de 20 (vinte) horas 
semanais e correspondente salário anterior. 

Art. 7º - Para os fins da presente lei ficam criadas as Gratificações de Localização 
Especial exclusivas para os funcionários da Escola de Tempo Integral. 

I – Diretor Geral: Fica assegurado valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
II – Diretor Pedagógico: Fica assegurado valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 
III – Diretor Financeiro-Administrativo: Fica assegurado valor fixo de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais); 
IV – Professor efetivo ou contratado: Fica assegurado valor fixo de R$ 1.800,00 (um mil 
oitocentos reais); 
VI – Demais Servidores do quadro: Fica assegurado valor fixo de R$ 200,00 (duzentos 
reais); 

Art. 8º - Todos os profissionais lotados na UMI Helenice Costa Carvalho 
perderão o direito a gratificação citadas no artigo anterior nos seguintes casos: 

I - Em caso de qualquer das licenças previstas no Art. 81 da Lei 66/2021 (Estatuto 

do Servidor); 

II - Afastamentos, licenças e ausências de qualquer natureza, salvo férias, 

licença à gestante, licença-adoção e licença paternidade; 

II - Cessação do exercício de docência em uma Escola Municipal de Tempo 

Integral por qualquer motivo, sendo imediatamente suspensa sua permanência 

no Regime de Dedicação Exclusiva e Integral. 

Art. 9º - O currículo da escola de tempo integral será composto da seguinte 

forma: 

I - Base Nacional Comum: 

a) Linguagens: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e Língua Inglesa; 
b) Matemática: matemática; 
c) Ciências da Natureza:  Ciências; 
d) Ciências Humanas: Geografia, História; 
e) Ensino Religioso:  Ensino Religioso; 

II - Parte Diversificada: 

a) Projeto de Vida; 
b) Eletivas; 
c) Estudo Orientado e Avaliação Semanal; 
d) Praticas Experimentais; 
e) Protagonismo; 
f) Uniciências; 



 

 

g) Componente Integrador Municipal. 

§1º - A carga horaria das disciplinas a que se refere o caput deste artigo, seguira 
as orientações da Secretaria Estadual de Educação, bem como deverá atender 
as especificidades locais.  

§2º - Qualquer alteração na carga horaria devera partir da Secretaria Municipal 

de Educação e submetida à aprovação no Conselho Municipal de Educação. 

Art. 10 - As competências, atribuições e as especificidades das Escolas Municipais de 
Tempo Integral serão disciplinadas por esta Lei. 

Art. 11 - As metas a serem alcançadas pela Escola serão estabelecidas em resolução 
pela Secretaria Municipal de Educação a qual também estabelecerá os critérios e a 
periodicidade em que serão avaliados os resultados e constarão de resultados das 
avaliações externas e índices como matricula, aprovação e permanência, bem como 
desempenho em avaliações/simulados da Secretaria Municipal de educação. 

Art. 12 - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações 

consignadas no orçamento vigente, podendo, se necessário serem suplementadas, 

inclusive mediante assinaturas de convênios com os entes estadual e federal. 

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 
efeitos financeiros à data de 01 de abril de 2022, ficando revogadas as 
disposições em contrário. 

  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO, 
19 de maio de 2022.  

  

  

 

 
Lourival Leandro dos Santos Junior 

Prefeito Municipal 
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