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ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL POÇO DE JOSÉ DE MOURA -PB

____________________ GABINETE DA PREFEITA_______________
LEI N° 342/2014.

AUTORIZA A CONCESSÃO DE 
PRÊMIO EDUCADOR
POÇOMOURENSE A PROFESSORES 
DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO 
EM EFETIVO EXERCÍCIO DE SUAS 
FUNÇÕES DOCENTES NO 
MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ DE 
MOURA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POÇO DE JOSÉ 
DE MOURA, ESTADO DA PARAÍBA no uso de suas atribuições legais que 
lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e demais 
Legislação aplicada à espécie, FAZ SABER, que a Câmara Municipal, 
APROVOU e ela SANCIONA a presente Lei,

Art. Io -  Fica instituído o PRÊMIO EDUCADOR 
POÇOMOURENSE destinado aos professores do sistema municipal de ensino 
em efetivo exercício de suas funções docentes no município de Poço de José de 
Moura-PB

§1°- A coordenação do PRÊMIO EDUCADOR 
POÇOMOURENSE especificado no caput deste artigo ficará a cargo da 
Secretaria Municipal de Educação do Município de Poço de José de Moura-PB.

§2° - Somente poderão participar do Prêmio especificado no 
caput deste artigo professores do sistema municipal de ensino em efetivo 
exercício de suas funções docentes no município de Poço de José de Moura-PB

Art. 2o. Fica estabelecido como premiação aos professores 
cujos projetos forem selecionados, na forma dos artigos 3o, 4o e 9o desta Lei, os 
valores constantes na tabela especificada no inciso I deste artigo, cuja despesa
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deverá ser custeada pelo município de Poço de José de Moura-PB com recursos 
oriundos do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica-FUNDEB.

I -  Os valores a serem pagos em parcela única, em dezembro de cada 
ano, aos professores selecionados no PRÊMIO EDUCADOR 
POÇOMOURENSE são os seguintes:

CLASSIFICAÇÃO PREMIAÇÃO

1° Lugar -  Educador Poçomourense 2014 R$ 500,00 + 1.000,00 = 1.500,00
2o Lugar R$ 500,00 + 300,00 = 800,00
3o Lugar R$ 500,00 + 200,00 = 700,00
4o Lugar R$ 500,00
5 o Lugar R$ 500,00
6o Lugar R$ 500,00
T  Lugar R$ 500,00
8o Lugar R$ 500,00
9o Lugar R$ 500,00
10° Lugar R$ 500,00

Parágrafo único: O prêmio estabelecido no caput deste artigo 
não gera qualquer vínculo empregatício novo entre o beneficiário e o Município 
de Poço de José de Moura-PB, uma vez que o beneficiário já é servidor público 
municipal.

Art. 3o - Constituem objetivos do PRÊMIO EDUCADOR 
POÇOMOURENSE:

I - Fomentar, identificar, valorizar e divulgar experiências inovadoras e 
bem sucedidas de ensino aprendizagem, nas diversas áreas do 
conhecimento, planejadas e executadas por professores das Unidades 
Municipais de Ensino;

II - Incentivar os professores para o trabalho com projetos didáticos;

III - Reconhecer o trabalho dos professores do Sistema Municipal de 
Ensino, que no exercício de suas atividades docentes contribuem de forma 
relevante para a melhoria da qualidade da educação básica do município;
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IV - Dar visibilidade ao esforço empreendido por professores que estão 
inseridos no ambiente escolar como mediadores do processo de ensino e 
aprendizagem dos estudantes, promovendo ações transformadoras e 
mobilizadoras a partir da sala de aula, incentivando seus estudos e 
ampliando seus horizontes;

Art. 4° -  Os critérios técnicos para a contemplação dos beneficiários 
são os seguintes:

I -  Ser professor do sistema municipal de ensino em efetivo 
exercício de suas funções docentes no município de Poço de José de Moura-PB;

II- Ter o projeto selecionado pela Comissão Julgadora, dentro das 
vagas estabelecidas e observando as regras claras e objetivas constantes de Edital 
de Regulamentação, observando para sua apresentação os seguintes critérios:

ITEM DESCRIÇÃO
1. Projeto desenvolvido pelo professor, cujas temáticas 

contribuam para redução da evasão e melhoria do 
rendimento escolar dos alunos.

2. Relatório de execução do projeto desenvolvido pelo 
professor com fotografias, registros, depoimentos, vídeos...

3. Relação dos alunos envolvidos no projeto com o registro de 
frequência escolar e rendimento anual dos mesmos na área 
de atuação do professor inscrito no prêmio.

4. Articulações/parcerias com as famílias dos alunos, 
professores de outras turmas e/ou componentes curriculares 
e demais profissionais da educação visando ao bom 
desenvolvimento das aulas e do projeto.

5. Qualidade e organização da Documentação
6. Utilização de práticas inovadoras para auxiliar, estimular e 

apoiar os estudantes infrequentes e com dificuldade de 
aprendizagem a atingir o sucesso escolar durante as aulas e 
desenvolvimento do projeto.

Art. 5° O pagamento do PRÊMIO EDUCADOR 
POÇOMOURENSE será em parcela única, em moeda corrente, no mês de 
dezembro de cada ano, sendo que o pagamento só ocorrerá após parecer 
conclusivo final da Comissão Julgadora constante do Edital de Regulamentação 
do Prêmio Educador Poçomourense.
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Art. 6o. Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos 
respectivos benefícios do Prêmio Educador Poçomourense a que se refere o caput 
do art. Io desta Lei.

Art T  As despesas decorrentes com a execução do programa 
estabelecido nesta Lei, correrão por conta de créditos adicionais ou 
suplementares, conforme o disposto na Lei 4.320/64.

Art. 8° Fica o Poder Executivo autorizado a promover a 
inclusão na proposta orçamentária, tanto no orçamento vigente, assim como nos 
exercícios financeiros seguintes, de recursos para a execução do programa de que 
trata esta lei.

Art. 9o -  O Poder Executivo deverá, para dar cumprimento e 
aplicação desta Lei, publicar amplamente Edital de Regulamentação, constando 
número de vagas e regras claras e objetivas para seleção dos Projetos que irão 
concorrer ao Prêmio Educador Poçomourense.

Art. 10 -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas disposições em contrário.
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