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Dispõe sobre a criação do Programa de Pós-
Graduaçao em Educação Especial e/ou Inclusiva
para os servidores vinculados ao Plano de Cargos
Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para
o Ambiente de Especialidade Educação e dá outras
providências.

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA:

O vereador, no uso de suas atribuições legais e regimentais, vem submeter à
apreciação desta Casa, a INDICAÇÃO adiante consignada, desde logo, com o
respectivo projeto de lei, que uma vez aprovada pelos seus pares, será enviada ao
PODER EXECUTIVO para seu retorno em forma de mensagem.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE
FORTALEZA, EM <$••) DE ^X-t DE 2022.

GI/IEHERME SAMPAIO
VEREADOR - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.

DEFFO. LEGISUTIVO

RECEBIDO

11 ABR 2022

Servidor
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INDICAÇÃO N." / 2022

PROJETO DE LEI N.°

Dispõe sobre a criação do Programa de Pós-
Gradxiação em Educação Especial e/ou Inclusiva
para os servidores vinculados ao Plano de Cargos
Carreiras e Salários do Município de Fortaleza para
o Ambiente de Especialidade Educação e dá outras
providências.

A CAMARÁ MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVA:

Art. 1° Fica instituído o Programa de Pós-Graduação em Educação Especial e/ou
Inclusiva mediante a celebração de termo de convénio entre o Executivo Víunicipal e as
instituições de ensino para oferta de cursos de especialização, mestrado e doutorado em
educação especial, objetivando o desenvolvimento, a qualificação e a complementação
curricular dos servidores efetivos vinculados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários
do Município de Fortaleza para o Ambiente de Especialidade Educação.

Parágrafo único. É facultada, ainda, a celebração de convénio para formação de
curso previsto no caput do artigo dirigido exclusivamente aos servidores efetivos da
educação do município, desde que observadas as áreas de abordagem previstas no art. 2°
desta lei.

Art. 2°. Os cursos previstos no artigo 1° desta lei deverão abordar,
preferencialmente, as seguintes áreas de atuação da educação especial, visando garantir
a devida capacitação na educação inclusiva:

í - Deficiência auditiva e surdez;

U - Deficiências físicas e mobilidade reduzida;

III - Deficiência visual;

IV - Deficiências múltiplas;

V - Transtorno do espectro autista (TEA);

VI - Transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH);

VII - Transtornos globais do desenvolvimento;
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VIII - Altas habilidades e superdotaçao. ^

Art. 3° O prazo de afastamento para frequência dos cursos ofertados de que trata
esta lei, terá duração correspondente ao seu período, podendo ser prorrogado, se
necessário, desde que haja prévia autorização da chefia imediata a qual se encontrava
vinculado o servidor eíetivo.

Art. 4° Os convénios objetos desta lei firmados com as instituições de ensino,
deverão ser realizados, preferencialmente, com os entes de natureza pública, e nos
demais casos, observados os critérios estabelecidos na Lei n° 14.133, de 01 de abril de
2021.

Parágrafo único. Havendo celebração de convénio com estabelecimentos privados,
os contratos firmados pela Prefeitura Municipal de Fortaleza deverão ser adequados aos
termos da presente lei.

Art. 5°. Os servidores que estiverem inscritos em cursos de mestrado e doutorado
objeto da presente lei cujos convénios foram celebrados com instituições privadas de
ensino poderão se favorecer do Programa de Financiamento de Cursos de Pós-
Graduação Stricto Sensu, instituído através da Lei Municipal n° 11.199 de 13 de
dezembro de 2021, desde que preenchidos os requisitos nela estabelecidos.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário.

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO DA CAMARÁ MUNICIPAL DE
FORTALEZA, EM _ DE DE 2022.

GUÍLHÉRME SAMPAIO
VEREADOR - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.
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O acesso à educação às pessoas portadoras de deficiência é direito fundamental.
Entretanto, a educação a essa parcela da população precisa ser feita de forma inclusiva e
especializada, necessitando de profissionais capacitados para as necessidades
específicas desses alunos.

A falta de servidores devidamente preparados para receber o aluno com deficiência
acaba por dificultar o acesso pleno à educação, fornecendo, por muitas vezes, um ensino
precarizado ou até mesmo afastando-os das salas de aula.

A presente propositura tem como finalidade fornecer a necessária capacitação dos
servidores efetivos vinculados ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários para o Ambiente
Especialidade Educação, assegurando assim o amplo acesso a educação das pessoas
com deficiência, em consonância as diretrizes estabelecidas na Lei de Inclusão da
Pessoa com Deficiência (LBI).

GUHaHÉRME SAMPAIO
VEREADOR - PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT. VEREADOR
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT.
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