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PROJETO DE LEI Nº 103-01/2013 
  

Autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de 
Cooperação com o Serviço Social da Indústria 
– Departamento Regional do Rio Grande do Sul 
– SESI/RS, visando desenvolver a implantação 
do Programa Consultoria para Educação de 
Qualidade. 

 
Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar Termo de Cooperação 

com o Serviço Social da Indústria – Departamento Regional do RGS – SESI/RS, conforme 
minuta em anexo, que fica fazendo parte integrante desta Lei. 

 
Parágrafo único.  O convênio tem como objetivo desenvolver a implantação do 

Programa Consultoria para Educação de Qualidade, na rede municipal de ensino, o qual 
visa proporcionar a melhoria dos indicadores de qualidade da educação básica, mediante a 
capacitação de integrantes das equipes diretivas dos estabelecimentos de ensino, para 
gestão escolar. 
 

Art. 2º  Pelo referido Termo de Cooperação competirá ao Município de Estrela: 
a) ceder ou providenciar infra-estrutura (espaço físico, multimídia e material de 

consumo) adequada, necessária, e em boas condições para o desenvolvimento do 
Programa; 

b) selecionar e indicar os profissionais que realizarão o acompanhamento e 
prestarão assessoria ao SESI, no desenvolvimento do Programa; 

c)  acompanhar e avaliar os resultados no decorrer do Programa; 
d) garantir o período de execução do presente Programa; 
e) comunicar formalmente ao SESI qualquer situação que ocorra no desenvolver 

das atividades que não estejam previstas no presente instrumento; 
f) assegurar, quando necessário, o acesso dos profissionais do SESI nas suas 

dependências para realização das atividades previstas; 
g) manter o SESI informado sobre os resultados de sua Rede no decorrer do 

Programa; 
h) organizar, em conjunto com o SESI, cronograma para realização dos 4 

encontros; 
i) selecionar, juntamente com o SESI, as Escolas que participarão do Programa, 

indicando desde já os 02 (dois) participantes de cada uma das selecionadas, sendo que um 
vaga será destinada ao Diretor, e a outra será preenchida por um profissional do quadro da 
escola que será membro da equipe diretiva das Capacitações, os quais estarão 
comprometidos a participar de todos os encontros previstos; 

j) mobilizar as Escolas selecionadas da Rede Municipal e incentivá-las a 
participação no Programa; 

k) manter as escolas selecionadas, conforme orientação do SESI, informadas 
sobre todas as ações, prazos e providências necessárias para a implementação do 
Programa; 

l) responsabilizar-se pelas despesas com deslocamento e alimentação dos 
participantes até o local onde serão desenvolvidos os encontros de capacitação; 

m) autorizar o SESI a divulgar os resultados gerais do Programa e a publicar a 
lista das escolas com as melhores experiências para que sirvam de padrões de referência a 
outras instituições escolares; 

n) disponibilizar aos participantes do Programa o transporte para viabilizar a 
participação destes na “Mostra de Boas Práticas”, a qual será realizada pelo SESI em Porto 
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Alegre (FIERGS), bem como arcar com as despesas de alimentação; 
o) solicitar a cada escola participante do Programa que: 

I. implante a metodologia desenvolvida, cumprindo os seus requisitos e 
prazos; 

II. se responsabilize por envolver a comunidade escolar em todas as 
etapas de implantação do Programa; 

III. defina os indicadores e metas de resultados a partir dos seus próprios 
dados e indicativos de realidade escolar; 

IV. elabore relatórios de acompanhamento e encaminhe, observando os 
prazos estabelecidos, ao SESI e à Secretaria Municipal de Educação; 

V. elabore, pelo prazo de 03 (três) anos, relatórios de avaliação ao final 
de cada ano letivo, e encaminhe ao SESI e à Secretaria Municipal de Educação; 

VI. oportunize a realização de visitas por outras instituições escolares e 
demais interessados em fazer benchmark. 
 
Art. 3º  Pelo referido Termo de Cooperação competirá ao SESI/RS: 
a) elaborar cronograma para realização das atividades;  
b) coordenar as atividades nos encontros previstos para a capacitação; 
c) selecionar, contratar, capacitar, remunerar e supervisionar os profissionais no 

trabalho que será desenvolvido; 
d) providenciar, quando necessário, o transporte de seus profissionais; 
e) fornecer material didático aos participantes do Programa; 
f) acompanhar, orientar e supervisionar a implementação da metodologia junto 

as escolas participantes; 
g) informar ao MUNICÍPIO sobre o processo e resultados obtidos; 
h) fornecer certificado aos participantes que obtiverem mais do que 75% de 

presença nos encontros; 
i) organizar a “Mostra de Boas Práticas” com vistas a promover a socialização 

de trabalhos entre todas as escolas/municípios participantes do Programa no ano de 2013; 
j) promover o “Prêmio Planejamento 2013” para as escolas participantes do 

Programa no ano de 2012, somente às que obtenham no mínimo 75% (setenta e cinco por 
cento) de presença. 

 
Art. 4º  As despesas decorrentes da presente Lei serão suportadas por dotações 

próprias do orçamento. 
 
Art. 5º Demais disposições sobre a presente parceria serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
2675/2013, relativo à questão. 

 
Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO , em 28 de maio de 2013. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela   

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 28 de maio de 2013. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 103-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

103-01/2013, que autoriza o Poder Executivo a firmar Termo de Cooperação com o Serviço 
Social da Indústria – Departamento Regional do Rio Grande do Sul – SESI/RS, visando 
desenvolver a implantação do Programa Consultoria para Educação de Qualidade. 

A presente proposta visa autorizar o Poder Executivo firmar 
Termo de Cooperação visando desenvolver a implantação do Programa Consultoria 
para Educação de Qualidade com o Serviço Social da Indústria – Departamento 
Regional do Rio Grande do Sul – SESI/RS. 

Esse Programa será implantado na rede municipal de 
ensino, o qual tem por objetivo proporcionar à melhoria dos indicadores de qualidade da 
educação básica, mediante capacitação de integrantes das equipes diretivas dos 
estabelecimentos de ensino. 

O Programa Consultoria para Educação de Qualidade foi 
desenvolvido pelo Sistema FIERGS, por meio do SESI - Rio Grande do Sul, e integra o 
Programa Educação para Nova Indústria, lançado nacionalmente em 2007 pela 
Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o objetivo de contribuir para a melhoria 
da Qualidade da Educação brasileira. 

Este Programa é direcionado a Escolas ou Redes de 
Ensino, públicas e privadas. O mesmo consiste na implantação de uma metodologia de 
gestão, focada na melhoria contínua da organização do trabalho pedagógico da escola, 
considerando as dimensões gestão escolar, ambiente educativo, prática pedagógica e 
os resultados de aprendizagem. 

Tem como objetivo apoiar as escolas participantes do 
programa a desenvolverem práticas pedagógicas e de gestão que levem à melhoria da 
qualidade da educação oferecida. O desenvolvimento do referido trabalho refletirá no 
alcance dos seguintes indicadores de qualidade: aprendizagem; índices de aprovação; 
índices de permanência na escola e Índices de adequação idade/série. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann  
Prefeito de Estrela 

 
Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


