




LEI N. 

CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
ML 

, DE DE I' J __ / c--- DE 2011. 

Oispoe sabre o repasse de recursos 
financeiros municipais complementares 
ao Programa Brasil Alfabetizado, em 
Fortaleza. 

FAt;O SABER QUE f.\ GAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° As atividades desenvolvidas pelos alfabetizadores, pessoal de apoio e 
coordenadores de turma de alfabetiza<;ao, no ambito do Programa Brasil Alfabetizado, 
sao consideradas de na\irreza voluntaria, na forma definida no art. 1° da Lei Federal n. 
9.608, de 18 de fevereiro d~C 1998. 

Art. 2° Entende-se por alfabetizadores aqueles que voluntariamente realizem as 
atividades de alfabetiza<;:iio em contato direto com os alunos, e por coordenadores de 
turmas de alfabetiza<;ilo aqueles que voluntariamente desempenhem supervisao do 
processo de aprendizaqern dos alfabetizados. 

Art. 3° Entende-se por pessoal de apoio o grupo de pessoas que voluntariamente 
desempenhe atividad0s de suporte as atividades de alfabetiza<;ao. 

Art. 4° 0 alfabetizador ,, o coordenador de turma de alfabetizagao poderao receber 
bolsa para atualiza<;ao c custeio das despesas realizadas no desempenho de suas 
atividades no Programo Brasil Alfabetizado, complementar aquela oferecida pelo 
Ministerio da Educa<;ao desde que tenha sido devidamente credenciado, selecionado e 
firmado termo de cornprornisso para atuac;:ao no ambito do Programa Brasil Alfabetizado. 

Paragrafo unico. 0 valor e os criterios para concessao e manutenc;:ao da bolsa 
complementar serao fixados pela Secretaria Municipal de Educac;:ao, atraves do Fundo 
Municipal de Educa<;:ao. ficando o Poder Executivo autorizado a abrir creditos adicionais, 
caso necessaria. 

Art. 5° As despesas decorrentes da execu<;ao desta Lei correrao por conta de dotagao 
orc;:amentaria da Secrd'ln'l Municipal de Educac;:ao, suplementada se necessaria. 

Art. 6° Esta Lei entm em vigor na data de sua publicac;:ao, revogadas as disposigoes em 
contra rio. 

Pa<;o da Prefeitura Municipal de Fortaleza, em 

I< lc"V/<"£ t t 
LUIZIAN~E DE OLIVEIRA LINS 
Prefeita Municipal de Fortaleza 

de 2011. 
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