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"PROJETO DENOMINADO SOU 

PROFESSOR NOTA 10, ESTIPULA 

PREMIAÇÃO POR DESEMPENHO 

DESTINADO AOS PROFESSORES DAS 

TURMAS DE 2 (SEGUNDO), 5' (QUINTO) E 

92 (NONO) ANOS, COM INTUITO DE 

MOTIVAR, RECONHECER E VALORIZAR OS 

REFERIDOS PROFISSIONAIS". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, Estado do Ceará, no 

uso de suas atribuições legais e constitucionais. Faço saber que a Câmara 

Municipal de Alcârttaras aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1° - Fica instituído a premiação denominada "Sou professor nota 

10" no âmbito da educação pública fundamental municipal, inerente, 

especificamente, aos professores de 22 (segundo) ano, 52 (quinto) ano, e 92 (nono) 

ano do ensino fundamental. 

Parágrafo Único - A referida premiação tem o condão de motivar, 

reconhecer e valorizar os profissionais elencados no caput, objetivando-se manter 

a qualidade do ensino municipal, através da inovação pedagógica, aliados ao 
esforço e dedicação daqueles que aferirem os critérios a ser destacados por 
ocorrência desta lei, exaltando-os conforme os resultados positivos de índices de 
proficiência e desempenho dos alunos avaliados. 

Art. 22 - A premiação será destinada aos agraciados, após a obtenção 
de resultado oficial do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica — 

SPAECE do Governo do Estado do Ceará, que é realizado de forma censitária, 
anualmente. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS — ESTADO DO CEARÁ 

CNPJ: 07.598.626/0001-90 — CGF: 06.920.247-5 

Rua: Antonino Cunha, S/N Centro, CEP. 62.120-000 

E-mail: prefeitura @ a lca n ta ras.ce.gov.br Pág. 1 de 4 

• 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS 
GOVERNO MUNICIPAL 

CNPJ: 07.598.626/0001-90 - CGF: 06.920.257-5 

GABINETE DO PREFEITO 

§1° - Serão considerados níveis "adequados" para os fins dispostos 
nesta lei, aqueles provenientes de aprovação naquela qualidade, onde seja 
atingido os valores de proficiência desejáveis pela avaliação do SPAECE, nas 
disciplinas de Português e Matemática. 

§29 - O prêmio aferido no caput será devido ao professor especificado 
no art. 19 desta lei, limitado a 1 (uma) premiação por profissional. 

Art. 39 - A premiação seguirá os seguintes critérios: 

I — Em relação as turmas do 29 (segundo) e 59 (quinto) anos, deverão 
100% (cem por cento) dos alunos estarem em nível "adequado" às disciplinas de 
Português e Matemática. 

a) Obtendo o nível acima, turmas de 20 (vinte) alunos ou mais, o 
prêmio será na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por professor. 

b) Por sua vez, turmas abaixo de 20 (vinte) alunos, obtendo o nível 
referido, a premiação destinada será no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). 

— Em relação às turmas do 99 (nono) ano, deverão seguir o exposto: 

a) Turmas de 20 (vinte) alunos ou mais, que atingirem até 60% 
(sessenta por cento) de nível "adequado" na disciplina de Português, será 
premiado o professor em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em caso de 
100% (cem por cento) de adequação da turma à disciplina alhures, a premiação 
será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

b) Turmas abaixo de 20 (vinte) alunos, que atingirem até 60% (sessenta 
por cento) de nível "adequado" na disciplina de Português, será premiado o 
professor em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em caso de 100% (cem por cento) de 
adequação da turma à disciplina alhures, a premiação será de R$ 2.000,00 (dois 
mil reais). 
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c) Turmas de 20 (vinte) alunos ou mais, que atingirem até 65% 

(sessenta e cinco por cento) de nível "adequado" na disciplina de Matemática, 
será premiado o professor em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Em caso 
de 100% (cem por cento) de adequação da turma à disciplina alhures, a premiação 
será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 

d) Turmas abaixo de 20 (vinte) alunos, que atingirem até 65% (sessenta 

e cinco por cento) de nível "adequado" na disciplina de Matemática, será 

premiado o professor em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em caso de 100% (cem por 

cento) de adequação da turma à disciplina alhures, a premiação será de R$ 

2.000,00 (dois mil reais). 

Parágrafo Único - Os prêmios dispostos neste artigo, nas quantias 

referidas, serão devidos, exclusivamente, aos professores das disciplinas de 

Português e Matemática, no tangente ao inciso I, em relação às respectivas 

turmas. Em razão do inciso II, serão devidos os prêmios exclusivamente aos 

professores de Português, no tangente as alíneas "a" e "b", e em relação aos 

professores de Matemática, respectivamente, em relação ao disposto nas alíneas 

"c" e "d". 

Art. 4° - Os efeitos financeiros decorrentes da aplicação desta lei 

retroagirão ao exercício de 2019, sendo os valores atrasados depositados em 

folha, no exercício de 2022. 

Art. 59 - A dotação orçamentária para o referido prêmio é oriunda de 

gastos previstos à Lei Orçamentária Anual de 2022 e subsequentes, na qualidade 

de premiação com impacto orçamentário e financeiro para gastos com pessoal, 

sendo inclusive, autorizado repasse de crédito especial para suplementação 

orçamentária, em caso de necessidade. 

Parágrafo Único - O impacto financeiro desta previsão, encontram-se 

previstos no Anexo I desta lei. 

Art. 6° - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

ficando revogadas as disposições em contrário. 
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PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARAS, em 05 

de setembro de 2022. 

• 
ire Carvedho 
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