-~.;..,;.(ii.i,~

URUOCA

GOVERNO MUNICIPAL
,.lfiiii-~
ASSESSORIA ESPECIAL DO
PREFEITO

DECRETO Nº 008/2022, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a regulamentação da Lei Municipal nº. 332, de 25 de outubro de
2021 e estabelece outras providências. ~
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O PREFEITO MUNICIPAL DE URUOCA, Estado do Ceará, no uso das
suas atribuições conferidas pela Constituição da República Federativa do Brasil
e pela Lei Orgânica do Município de Uruoca,

DECRETA·

Art. 1º Fica regulamentada a Lei Municipal nº. 332, de 25 de outubro de
2021, que trata da instituição do Programa Municipal de Apoio e Incentivo ao
Aprendizado de Alunos da Rede Municipal de Ensino no Município de Uruoca,
com a finalidade de destinar bolsas aos profissionais da Educação a fim de
minimizar o déficit de aprendizagem dos alunos que integram a rede Municipal
de ensino, em consonância com o Pacto pela Aprendizagem no Estado do
Ceará, conforme Lei Estadual nº. 17. 632, de 26 de agosto de 2021.

Art, 2º O Proqrama Municipal de Apoio e Incentivo ao Aprendizado de
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professores tutores e 18 (dezoito) rnon itores, cujos critérios objetivos, quantidade
de vagas, atribuições e remunerações seguem em anexo a este decreto.

Art. 3º As Bolsas alusivas ao programa municipal de que trata o art. 1°,
deste Decreto
serão concedidas aos candidatos que lograrem êxito na seleção pública
promovida pela Secretaria da Educação, por meio de Edital, cuja bolsa terá
duração de 05 (cinco) meses, podendo ser prorrogada por igual período.
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